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श्रीसोमनन्दनाथप्रथतिगुरूुषयदिष्सन्नीतिमागो 
छञ््वा यत्रैव सम्यक्परिमनि घटनामीभ्वराद्वेतवादः । 

कदमीरेभ्यः प्रसव्य भरकरपरिमलरो रजजयन्स्वैदेश्ान् 
देरोऽन्यस्सिन्नदष्रो घुखणविसरवत्सर्ववन्यत्वमाप ॥ १ ॥ 

तरत तरसा संसासान्धि विधत्त परे पदे 
पदमविचटं नितव्याटोकथ्रमोदखनिभेरे । 

विम॒रात शिवादिश्टद्वेताववबोधस्ुधारसं 
पसखभविरसत्सदुक्तयान्तःसमुत्छवदायिनम् ॥ २॥ 



कास्मीरःसंसकतब्न्थावलिः | 
ग्रन्थाः ५७ 

ध ९ 
नरः | 

श्रीमन्महामादेश्वराचा्यवय-श्रीमदमिनवगुप्रविरचितः । 

श्रीमहामादेधराचाय-श्रीजयरथतविवेकाख्यटीकोपेतः । 
--~----<>-~९.< <-> -----~- 

श्रीराजरनजेश्वर-महायाजाधिराज-कारमीरनरेन्द्र-श्रीदरिसिंदजी- 
बहादुर्ञया 

रिसर्च॑-कायोरथाध्यक्ष-पण्डित-मधुष्रदनकोर-शास्िणां 
 उद्िष्टकायौख्यस्येतरपण्डितसहायेन 

संशोधनादिसंस्करणोत्तरं 

संपाद्य 

मुभ्ब्यां निणेयसागर' मुद्रणालये सुद्रापयितवा प्राकाद्यमुपनीतः । 

एकादसो भागः (आदिके २८; २९) 

सवत् १९९३. कारमीर-श्रीनगर सेसताब्दः १९३६. 

(अख प्रन्थसख सुद्रापणायधिकाराः प्रोक्तमहाराजवयैः खायत्ती्ताः सन्ति) 
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श्रीतत्रारोके । 
भीमन्महामाहेश्वराचायौभिनवगुप्तविरन्विते 

भीजयस्थरूतविवेकाख्यरीकोपेते 
नष. > 

अष्टाविशमाहिकम् । 

समय विरोपविदधस्पनभीमवपुः सकरपम्पदां दुगेम् । 
शमयतु निरणरं यो दुगेमभबरहुगेतिं दुगेः ॥ 

इदानीं निलयक्म उपसंहरन् भापावसरं 
नेमित्तिकं वक्तं भतिजानीते 

इति निटयविधिः भोक्त 
नैमित्तिकमथोच्यते ॥ 3 ॥ 

तत्र नेभित्तिकमेव लक्षयितुं परेषां निय- 
द्वारेण तह्क्षणस्य अतिव्याघ्यादिदोषटुष्टस्व- 
भाविष्करोति 

नियतं भावि यन्निलयं 
तदिल्सिन्विधौ सिते । 



२ श्रीतत्रारोके । 

मुख्यत्वं तन्मथीभूति 
सवे नेमित्तिकं ततः ॥ २॥ 

ननु यदि नाम यदेव नियतं भवेत्, तदेव 
निलयं; तत् नियतभावित्वान्यथानुपपच्या सर्वस्य 
तन्मयीभाव एव अहनिंशमापयेतं । क्लानादो 
परृत्तस्य हि तदा कदाचिदपि विरतिनं स्यात् 
नियतभावितवात् तस्य । नच दवनस्ति, तन्न 
किञिदपि निलयं भवेत्, अपितु तवं नेमित्ति- 
कमेवेदयाह सवं नेमित्तिकं तत इति ॥ २॥ 

अथोच्यते दिनादिकल्पनानिथमेन निद 
तेति यथाशंसं सायश्रातरादावेव सन्ध्यावन्दना- 
दीयाह 

दिनादिकल्पनोत्थे त॒ 
नेयले सवेनिलयता । 

दिनमासक्षवषीदि- 
नेयलाडुच्यते तदा ॥ ३ ॥ 

एवं तहिं सर्वत्र दिनारिकल्पनानैयलयस्य 
भावात् सवैमेव निलमुच्यते इद्याह सर्वै- 
त्यादि ॥ ३॥ 



® शोक 1 अष्टाविद्यमाहिकम् | ४ 

एवं प्रतं नेमित्तिकरुक्चषणं निलद्मारेण 
अपाक्रुलय, सखमतेन आह् 

अशङ्कितव्यावद्यन्ता- 
सत्ताकं जातुचिद्धवम् । 

प्रमात्रनियतं प्राहू 
भनि क [ 

न सत्तिकमिदं बुधाः ॥ ९ ॥ 
इदं हि बुधा नेमित्तिकं प्राहुः तद्क्षणं कथि- 

तवन्तः-यदशङ्कितव्या निश्चिता अत एव प्रलय- 
वायजिहासावेवदयात् अवदरयन्तया भाविनी 
सत्ता खरूपं यस्य तत्तथेति । ननु निखयमपि 
एवमिदयत्रापि अतिव्याप्तिरषेयाह जातुचिद्ध- 
वमिति कादाचित्कमिलथेः । ननु नियस्यापि 
कारनैयलयादेवंरूपत्वमेवेति पुनरपि तदवस्थ 
एव स दोष इत्याह प्रमात्रनियतमिति । नियं 
हि समय्यादीनां चतुणामपि नियतम्; इदं तु 
केषां चिदेवेति । यदुक्तं 

(निसयादित्रितयं इयाः साधक एव च । 
नित्यमेव दर्यं चात्यावजीवं शिवाक्ञया ॥ 

इति ॥ ४ ॥.` 



८ श्रीतत्रारोके । 

एवं नेमित्तिकं टश्षयिता प्रसङ्गान्नियमपि 
लक्षयति 

सन्ध्यादि पवेसंपूजा 
पवित्रकमिदं सदा । 

निदं नियतरूपत्वा- 
त्सवंसिच् शासनाभ्रिते ॥९५॥ 

इदं हि सानसन्ध्यावन्दनादि निदं यदेत- 
दस्मदर्शनस्थे सर्व॑सिन् समय्यादिके सदा निथ- 
तरूपमेवेति ॥ ५॥ 

स्यायबरोपनतश्च अयं परमाच्रपेक्षो निदयने- 
भित्तिकयोर्विंभाग उक्तः, शाखखीथस्त॒ यथावच 
नमेव सर्वत्र भ्रसिद्धः । तत्र निदयविभागः 
प्रागेव सविस्तरमुक्तः , नेमित्तिकविभागस्तु इह 
प्रक्रान्त एवेद्याह 

` ज्ञानशाखगुरभरात- 
तदहगपाप्तयस्तथा । 

तजन्मसंस्कियामेदाः 
सखजन्मोत्सवसंगतिः ॥ ६ ॥ 



९ छो० ] अष्टाविंशमाहिकम् । ५ 

श्रां विपतप्रतीकारः 
प्रमोदोऽहृतदशोनम् । 

योगिनीमेरखकः खां 
सन्तानादयेश्च मेखनम् ॥ ७ ॥ 

राखन्याख्यापुरामभ्या- 
वसानानि कमोदयः ¦ 

देवतादशेनं स्राप्न- 
माज्ञा समयनिष्कृतिः ॥ ८ ॥ 

इति नेमित्तिकं श्रीम- 
तच्रसारे निरूपितम् । 

त्रयोविशरतिभेदेन 
£ ¢ 

विकेषाचानिबन्धनम् ॥ ९॥ 
0 ® 

संस्छिया गार्वभिषेकदिनम्। अभेदः परमः 

रिवेन रेक्यात् तन्श्रतिदिनम् । उत्सवो रेो- 

किको महीमानादिः । विपदः खरात्त्यपहारा- 

दिरूपायाः, प्रमोदो हारितस्य पुनरखभादिनाः 

अद्भुतस्य विश्वक्षोभादेः । अनेन च विपद्रती- 
कारादिना चतुष्टयेन शिवरात्रिसंत्ञकमपि नेमि- 



& श्रीतत्रारोके ¦ 

त्तिकं संग्हीतम् । तत्र हि एतदेव भगवतोऽभः- 
वदिल्यान्नायः । तच्च साधारण्येनैव सवेदेषु 
आज्नातमिति नेह खकण्ठनोक्तम् । शांशस- 
न्तानः खमटिकासब्रह्यचारी । कमेति प्राक्त 
तत्तचचकात्मनः । खाप्नं देवतादशेनमिति शुभ 
खप्रदशनमिलर्थः । आज्ञा खाभिषेकदिनम् । 
समयनिष्टकरतिरिति भायश्ित्ताचरणमिदयथैः । 
एवं नैमित्तिकस्य विभागमभिधाय प्रयोजनम 
प्याह विदोषाचौनिबन्धनमिति ॥ ९ ॥ 

तदेवं सति प्राधान्यात् प्रथमं तावत् पवे- 
भेदानाह 

तत्र पवविधिं ब्रूमो 
हिधा पव कुरखकुटम् । 

कुःराष्टकङृतं पूरवे 
प्रोक्तं श्रीयोगसंचरे ॥ ३० ॥ 

अब्धीन्दु सुनिरिलेत- ` 
न्माहेश्या बह्यसन्ततेः । 

प्रतिपसपञ्चदश्यो हे 
कोमाया रसवहियुक ॥ .११ ॥ 



१५ छोऽ } अष्टावि्चमाहिकम् । ७ 

अन्धिरक्षीन्डु वेष्णव्यां 
रेन्यास्तश्वं चयोदङ्री । 

वाराह्या रन्धर्दरौ दे 
 चण्ड्या वस्वक्षियुग्मकम् ॥१२॥ 

हे दे तिथी तु सवासां 
योगेरया दङ्ामी पुनः । 

तस्या अप्यष्टमी यस्ा- 
द्वितिथिः सा प्रकीतिता ॥१३॥ 

अन्याश्चाकुरुपवापि 
वेपरीलेन रक्षितम् । 

कुरपर्वेति तद्रूमो 
यथोक्तं भेरवे कटे ॥ १४ ॥ 

हेडरे त्रिकसद्धावे 
त्रिककाटीकुरादिके । 

योऽयं प्राणाधितः पूवं 
काठः प्रोक्तः सुविस्तरात् ॥१८९॥ 



८ श्रीतत्राखेके । 

स चक्रभेदसं चारे 
कांचित् सूते स्वसंविदम् । 

सखसंवित्पृणताखाभ- 
समयः पवे भण्यते ॥ १६ ॥ 

पवे परण इयेवं 
यद्या पु पूरणाथकः । 

पवराब्दो निरुक्तश्च 
पवं तत्पूरणादिति ॥ १७॥ 

हेडरेऽत्र च शब्दोऽयं 
हिधा नान्तेतरः श्रुतः । 

पूवेमिति रपव । अब्धीन्दु चतुदश, 
मुनिः सप्तमी । बह्मसन्ततेरिति बाहयाः । रसव- 
यगिति षष्ठीत॒तीयायुग्मम् । अबन्िः चतुर्थी, 
अक्षीन्दु द्वादशी । अचरं पमी । रन्धरुद्रौ नवमी 
एकादशी च । वखक्षीति अष्टमी दितीया च। 
तस्या अपीति न केवरं चामुण्डायाः, तेन अष्टमी 
उभयोरपि साधारणीयथंः । एवं यो यस्मिस्तिथौ 
संभूतः, तत् तस्य पर्वति भाषः । यदुक्तं 



१८ छो° 1 अष्टाविद्यमाहिकम् । ९ 

“यो यसितिधिसंभूतस्तख सा इरदेबता ॥' 
इति । वेपरीलनेति अशुभकरी-शुभकरीतिवत्, 
वस्तुतः अङुरे अरारीरे शक्तो वा भवेदिति 
भावः । प्रवमिति षष्ठाहिके सपतमाहिके च। 
असिन्नेवार्थं पवेराब्दं व्युत्पादयति पवादिना 
तेन “पवे प्रूरणेः इदस्य अचि पवशब्दोऽका- 
रान्तः। “प पालनपूरणयोः इद्यस्य ओणादिके 
वनिपि नकारान्तः पवेञ्छब्दः । प्रूरणात्पवं इति 
च निवेचनम् । टष्ष्येऽप्येवमिदयाह हैडरेऽतर 
त्यादि । अत्रेति भेरङुखादो । तदुक्तं तत्र 

पूजनात् कु रपर्वेषु 141 4. । † 

इति, 
1 1 कुरुपवेसु पूजनात् | ॥ 

इति च ॥ 

एतदभिन्ञाश्च सिद्धयोगिन्यादयोऽत्र पृजा- 
पर् इलाह 

तच्चक्रचारनिष्णाता 
ये केचित् पूणेसं विदः ॥१८॥ 



१० श्रीतत्रारोके । 

तन्मेरखकसमायुक्ता- 
स्ते तत्पूजापराः सदा । 

योऽप्यतन्मय एषोऽपि 
तत्कारे सक्रमाचनात् ॥ १९॥ 

तदयोभिनीसिदसङ्ग- 
मेखुकात् तन्मयीभवेत् । 

अतन्मय इति चक्रचारायनिष्णात इयथः ॥ 

एतदेव र ष्रान्तयति 

यथा प्रेक्षणके तत्त- 
द्र्टसंविदभेदिताम्॥ २० ॥ 

ऋमोदितां खय एव 
मते तस्परवेरानात् । 

योगाभ्यासक्रमोपात्तां 
तथा पूणा खसंविदम् ॥ २१॥ 

ठमन्ते सदय एवेत- 
स्संविदेक्यभ्रवेरानात् । 



२४ शेर } अष्टाविंरमाहिकम् । १ 

तत्काटं चापि संवित्तेः 
पूणेत्वात् कामदोग्धरता ॥ २२॥ 

तेन तत्तत्फरं तत्र 
कारे संपूजयाचिरात् । 

यथा हि दर्टणां भक्षणकादो तावति अंशे 
मेद विगलनात् कमिकतया स्थिता अपि कस्य- 
चित् तत्कारुमनुभरविष्टस्यापि सद्य एव अभिन्ना 
संविदुदेति, तथा भ्ृतेऽप्येवम् । पवोदौ हि 
पणायाः संविदः कामधेनुश्रख्यत्वं येन॒ अचि- 
रादेव तत्कारं प्रूजावशात् तत्तत्फरमुदियात् ॥ 

ननु सिद्धयोगिन्यादीनां पादौ सेविदः 

पारिपुण्यौत् तत्तस्फरमस्तु, अन्येषां पुनरेतस्कथं 
स्यादिलाशङ्कं परदामयितुं दृष्टान्तयति 

यथा चिरोपात्तधनः 
कुवञ्ुत्सवमादरात् ॥ २३ ॥ 

अतिथि सोऽनुगरह्यति 

तत्काखाभिज्ञमागतम् । 



१२ श्रीतत्रारके | 

तथा सुफरसंसिग्ये 
योगिनीसिद्धनायकाः ॥ २४ ॥ 

यलवन्तोऽपि तत्कारा- 
भिज्ञं तमनुगरह्णते । 

नच एतदयुक्तित एव सिद्धमिदं 
उक्तं च तत्र तेनेह 

कुरे सामान्यतेयरम् ॥ २५॥ 
यस्य यद्धुद्ये देवि 

वतेते देशिकाज्ञया । 
मन्रो योगः कमश्वेव 

पूजनात् सिद्धिदो मवेत् ॥२६॥ 
कुखाचारेण देवेशि 

पूज्यं सिद्धिविभुक्तये । 
ये पवैखेषु देवेशि 

तपणं तु विशेषतः ॥ २७॥ 
गुरूणां देवतानां च 

न कुवन्ति प्रमादतः । 
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दुराचारा हि ते दृष्ठाः 
पञ्युतस्या वरानने ॥ २८ ॥ 

अभावान्नित्यपूजाया 
अवयं दह्येषु पूजयेत् । 

अटनं ज्ञानशक्त्यादि. 
रामां यस्रकीर्तितम् ॥ २९॥ 

शक्तियागश्च यः प्रोक्तो 
वरयाकषणमारणम् । 

तत्सवं पवदिवसे- 
प्वयलेनेव सिद्यति ॥ ३० ॥ 

तत्साभान्यविरशोषाभ्यां 
घोटा पवे निरूपितम् । 

तत्रेति हेडरे षोढेति सामान्यतया सामा 
ल्यसाभान्यतया सामान्यावरवतया विदरणवतया 

विरोषविरशेषतया विरेषसामान्यतया चेति ॥ 
तदेव दरोथति 

मासस्यायं पञ्चमं च 
 श्रीदिनं परिभाष्यते ॥ ३१ ॥ 



१४ श्रीतत्रारोके | 

उकत्कृष्टत्वात् पवदिरनं 
श्रीपूवेखेन माष्यते । 

समयो ह्येष यहु 
तन्नानुपपदं वदेत् ॥ ३२॥ 

तुयीष्टमान्ययुवन- 
चरमाणि इयोरपि । 

पक्षयोरिह सामान्य- 
सामान्यं पवं कीर्तितम् ॥२२॥ 

यदेतेषु दिनेष्वेव 
भविष्यद्हभात्मकः । 

उभयात्मा विरोषः स्या- 
तत्सामान्यविरशोषता ॥ ३४ ॥ 

सा चेकादङ्धेकसि- 
चेकस्मिन्विमुनोदिता 

सजातीया त॒ सोत्छषठ- 
येवं शम्सुन्ेरूपयत् ॥ ३९५ ॥ 

= ® 

अनुपपद्ं न वदेदिति । यदुक्तं प्राङ् 
# भ्रीपूवं नाम वक्तभ्यं ०७५७०००१७७५०००००००५ | 
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इति । अन्येति नवमी, भुवनेति चतुदेशी, 
चरमेति पथद्शी । सामान्यसामान्यमिति 
योरपि पक्चयोरन॒गमात् , अत एव एकयपक्चा- 
बुगामितया मासस्य आव्यं प्म चेति सामान्य. 
तयेवोक्तम् । उभयात्सेति एतदिनत्वेऽपि यहा- 
देविशेषस्य भावात् । सेति विरिष्टता । एका 
द्शधेति आश्वयुजशुङ्कनवस्या भयहायात्मनो 
विरेषस्याभावात् । यद्वक्ष्यति 

(भूग्रहसमय विशेषो नाश्वधुजे कोऽपि तेन तद्रजम् । 
बेरामग्रहकलना कथितेकादशषु मासेषु । 

इति । एकसिन्नेकस्िच्निति शाखे । सजाती- 
येति यथा मागैश्चीषेनवमी । सा हि सामान्य- 
सामान्यपवैतेऽपि अमुमपि विरेषमावहति, 
अत एव उक्कृष्टत्युक्तम् । एवमिति सामान्य- 
विरोषतया विरोषतया च ॥ ३५ ॥ 

एतदेवात्र दरयति 

कृष्णयुगं वहिसितं 
( क ® [९ 

शरुतिकृष्णं वह्गिसितमिति पक्षाः । 



१६ श्रीतत्रारोके । 

अर्कैन्दुजीवचन्द्रा 
बुधयुग्मेन्डककविगुरुविधु स्यात् ३६ 

परफर्गुश्चेत्रमघे 
तिष्यः प्राकृफट्गुक्णदातमिषजः । 

मूरप्राजापदये 
विशाखिका श्रवणसंज्ञेया भानि ३७ 

रन्ध्रे तिथ्यकेपरे 
वसुरन्धे शरिघ्रषाङ्रसरन्धयुगम् । 

प्रथमनिरामध्यनिश 
मध्याह्गशरा दिनोदयो मध्यदिनम्३८ 

प्रथमनिरोति च समयो 
 मागंरिरःप्रश्रतिमासेषु । 
कन्यान्यजाथ वेश्या 

रागवती तच्वेदिनी दूती ॥ ९ ॥ 
व्याससमासात् कमश्षः 

पूज्याश्वक्रेऽनुयागाख्ये । 
 बहीति रयः । श्रुतीति चत्वारः । परफद्यु- 
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ी । चैत्रं चित्रा रक्च एव राक्षस इति. 
वत् । प्राक्फस्युः प्रवेफस्युनी । कणेः श्रवणः । 
भ्राजापलयं रोहिणी । रम्भे नवमीदयम् । तिभिः 
पञ्चदशी, अको दादशी, परा ज्रयोदरी । वसु- 
रष्टमी । दारी प्रतिपत्, इषाङ्ा एकादशी; 
रसाः षष्ठी, शराः पञ्च । अत्र च मागेशीषात् 
प्रभृति द्ादश्चघच मासेषु रङृष्णपक्षादयः सवे 
एव यथासंख्येन योज्याः । यथा मगेश्ीरष 
मासि कृष्णपक्षे आदित्यवारे उन्तरफल्युनीन- 
त्रे नवम्यां प्रथमनिशा्पहर दये पवेखमिति। 
एवमन्र रसवृषाङ्काकंपराख्यस्य तिथीनां चतुष्ट- 
यस्य मयरहायास्मकतात् विहोषरूपत्वमेव । 
शिष्टस्य तु नवस्यादेरुभयात्मकलात् सामान्य- 
विेषरूपत्वमिति । यदुक्त 

कष्णाथां मागेश्लीषेख नवम्यां रजनीश्खे । 
आदित्योत्तरफद्गुस्योः पूवधेप्रहरदयम् ॥ 
पोपमासनवम्यां च ृष्णायामधरात्रगम् । 
चित्राचन्द्रमसो्थेगि द्वितीयं पव पार्वति ॥ 
पूणोयां पश्चदश्यां च माघश्ाधेनिद्चागमे । 
योगे मघाब्हस्पल्योस्वृतीयं पव कोलिकम् ॥ 



१८ श्रीतत्रारोके । 

तिष्यचद्धमसोर्योभे द्वादश्यां फाद्णुने सिते । 
चतुथे पर्वं कथितं नभोमध्यगते रवौ ॥ 
बुधस्य पूर्वफस्युन्थां योगे मध्यगते रो । 
चेवश्ुकयोदश्यां पश्वमं पर्व चिन्तयेत् ॥ 
वे्ाखमास्खाष्टम्यां बुधश्रवणसङ्गमे । 
मध्याह् कृष्णपक्षे च षष्ठं पर्वं षरानने ॥ 
उ्येष्ठमाखसिते पक्षे नवम्थां मध्यवासरे । 
चन्द्रमारुणयोयगि सप्तमं पर्वं पार्वति ॥ 
आपषादमाचप्रतिपयके मध्याहभे किते । 
मूरमास्करयोरथोगे पवाष्टमयुदाहृतम् ॥ 
श्रावणे रोहिणीश्चुक्रयोभे चेकादशेऽहनि । 
कुष्णपक्षे प्रभाते च नवमं पवं भामिनि ॥ 
विचाखाजीवस्षयोगे ष्यं माद्रपदे धिते । 
मध्याहयसमये देवि दशमं पर्वं कोरिकम् ॥ 
या शुद्धनषमी मासि भवेदश्वयुे परिये । 
तथां त॒ अ्रहनकत्रवेखाकारो न गण्यते ॥ 
एतदेकादशे पव करसिद्धिमरोदयम् । 
कार्तिके मासि जद्धायां नवम्यां रजनीथुखे ॥ 
भवणेन्दुसमापत्तो दादश पर्वं कीतितम् ।' 

इति । अन्यजेति धीवरीमातङ्गयाया । तच््ववे- 
दिनीति समयज्ञ । तदुक्तं 

श्वीवरीचक्रपूजा च रात्रो काथो विधानतः । 
च्रं संपूजयेदेवि मातङ्गीङ्लसंभवम् ॥' 

इति, 
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शक्तयः समयज्ञ दिनान्ते कीडयन्ति ताः ॥ 

इति च । 

ननु इह पूजा नाम आदिथाभात् प्रभृति 
अनुयागपयन्तसुच्यतेः सा च बहूकारनिवं- 
येति कथमसो इथति समये पवेमु सिच्छेदि 
त्याराङ्खय आह 

सवत्र च पर्वदिने 
कुयादनुयागचक्रमतिङयतः॥ ४० ॥ 

गुक्तागुप्तविधाना- 
दियागचयांक्रमेण सम्पूणम् । 

अनुयागः किर सख्यः 
सर्वैसिन्नेव कमंविनियोगे ॥ ५३ ॥ 

अनुयागकारुरामे 
तस्ासप्रयतेत तत्परमः । 

मुख्य इति आदियागो हि प्रूजोपकरणमूत- 
द्रउयोपहरणरूपत्वादे तदङ्कमिति भावः, तेन पवै- 
वेखायामनुयाग एव भरः कायं इति ताद्प्थम् ॥ 



२७ श्रीत॒त्रारोके । 

ननु कस्मादत्र आश्वयुजे मासि भयहादि- 
योगो नोक्त इलयाशङ्खय आह 

मग्रहसमयविरेषो 
नाश्वयुजे कोऽपि तेन तदजेम् ॥४२॥ 

वेटाभग्रहकटना 
कथितैकादरास्च मासेषु । 
अत एव अत्र विरोषविरोषवखम् ॥ 

एवमन्यत्रापि विरोषविरेषतं दशयति 

फास्गुनमासे शुङ् 
यत्पोक्तं हादश्ीदिनं पवे ॥ ४३ ॥ 

अग्रतिथिवेधयोगो 
सुख्यतमोऽसौ विररोषोऽतर । 
अथ्तिथिचखरथोदश्ी । तदुक्तं 
फाल्गुने द्वादशी शङ्खा सोमतिथियुता मवेत् । 
सिद्धाबप्यग्रतिथ्यंञे विशेषोऽत्र महानयम् ॥' 

इति ॥ 
न केवलमत्रैव विशेषविरोषता, यावत् सर्वै 

त्रापीयाह 
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दिवस्निरो किर कृत्वा 

त्रिभागः प्रथममध्यमापरविभागः॥ 
पूजाकारस्तत्र 

तरिभागिते मुख्यतमः कारः । 
यदि संघटेत वेखा 

मुख्यतमा भयरहो तथा चक्रम् ॥५५॥ 
तद्याग जदियाग- 

स्तत्काम्यं पूजयेव पवस सिद्येत् । 
दिनवेरामयहक- | 

स्पनेन तत्रापि सोम्यरोद्रत्वम् ॥६॥ 
ज्ञात्वा साधकमुख्य 

स्तत्तत्कायं तदा तदा कुयात् । 

इह किट पवैतया अभिमतं दिनं निशां वा 
त्रिभागीकृख यथाखं परथममध्यमापररूपभा- 
गत्रयान्यतरात्मा भत्यूषमध्याहप्रदोषलक्षणो 
यः पूजाकालः, तसिन्नपि त्रिभिविंभक्ते यथाख- 
मेव प्रथमो मध्यमः परो वा मुख्यतमो यः पूजा- 



२२ श्रीतश्रारोके । 

कालः, तत्रैव प्रूञ्यतया संमतं कन्यान्यजादीनां 
चक्रम् । बेखा भयहादयश्च मुख्यतमा यदे 
संघटन्ते, तत् तसिन् क्षणे क्रियमाणो याग 
आदियागः भधानं यजनमिलयथः । तत्तसा- 
छेतोः पर्वसु विनापि योगं ज्ञानं वा प्रूजयेव 
कास्यं सिच्ेत् अभीष्टसंपत्तिः स्यादिलयथः । 
तत्रापीति षिशेषविदषात्मनि मुख्यतमेऽपि 
कारे इत्यथः । तत्तदिति रान्द्युच्ाटनादि ॥ 

नु अत्रेव विभाजितं प्रूजाकामतिक्रम्य 
तिथ्यादि यदि स्यात्, तदा किं भ्रतिपत्तव्य- 
[मलयादङ्ख्य आह 

उक्तो योऽचोकार- 
स्तं चेदु्टङ्कय भयहतिथिः स्यात् ७७ 

तमनाहदय विरोषं 
प्रधानयेत्सामयमिति केचित् । 
अन्व यतान्तर्महू 

नेति कस्सहरवो 
विरोषरूपा हि तिथिरिह न वेख ४८ 
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@ (व 

ननु अत्र तिथिरेव नाम का यस्या अपि 
विशेषत्वं स्यादित्याराङ्य आह् 
सवेयरूपदाशधर- 

भागः संवेदकाकेकर निकरे; । 
यावान्यावति पूणः 

सा हि तिथिभग्रेः र्फटीमवति ४९ 
इह यत् 
श्रतिदिवसमेवमकोत् थानषिरेषेण शौकयपरिद्धिः । 
भवति शिन "~^ 1 (० सं० ४४) 

इत्या दिभ्योतिश्चाख्रोदितदछया पमेयातममनः रा- 
शिनो यावान् एकेककङारूपो भागः प्रमा- 
णात्मनोऽकेस्य करनिकेरेयावति उनाधिकषष्टि- 
धटिकाटमनि काटे हस्यभागे परभागे वा प्रणैः 
पखिद्धरोह्थः स्यात्, सा हि तिधिूच्यते या 
भयहेः स्फुटीभवति विरिष्टतामासादयती.- 
थैः ॥ ९९ ॥ | 

अतश्च तिथेरेव मुख्यखमिद्याह 

तस्मान्मुख्यात्र तिथिः 
सा च विरष्या म्रहक्षयोगेन । 



२४ श्रीतश्राखोके । 

वेत्र न प्रधानं 
युक्तं चेतत्तथाहि परमेशः ॥ ५० ॥ 

श्रीतिकभेरवकुटश्ा- 
खेषुचे न पवदिवसेषु । 

वेरायोगं कंचन 
तिथिमभग्रहयोगतो हयन्यम् ॥ ५१ ॥ 
चो होतो । एतच आगमतोऽपि उपपादयि- 

तुमाह युक्तं चेतदिलयादि । तदुक्तं तत्र 
भास मागेसीषेख या तिथिनेवमी भवेत् । 
कृष्णपक्षे शयेयुक्ता उत्तराएर्गुनीयुता ॥ 
तां विशेषकषपूना कतन्या साधकोत्तमः ॥ 

इत्यादि 
कातिकृख त॒ माय शङ्का था नवमी भवेत् । 
चन्द्रभवणसंयोभे द्वादशं पर्वं पूजयेत् ॥ 

इत्यन्तम् ॥ ५१ ॥ 
अतश्च तिथेरेव मुख्यतया प्रूञ्यतमिदयाह 

भग्रहयोगाभावे 
तिथिस्तु पूज्या प्रधानरूपत्वात् । 



५२ छो० ] अष्टाविक्माहिकम्। २५ 

तुर्हेतौ । य॑त् स्प्रतिश्पि 

तिथि यतेन याजयेत् । 

इति। अनेन च अत्र पर्वणां विरिषटतेऽपि 
सामान्यरूपत्वमुक्तम् ॥ 

एतदेव शाखान्तरषसिदन्यायगभं ध्रा 
न्तयतिं 

श्वेताभावे कृष्ण- 
च्छागारुम्भं हि कथयन्ति ॥ ५२ ॥ 

मीमांसका हि शेतं छगमाङभेतेति चो- 
दितः पशुः, यदि पशुरुपाकृतः पटायेत, अन्यं 
तदरण तद्रयसमारङमेतेयादौ यदि तद्णी 
एव न प्राप्येत, तदा श्युणाः भरतिनिधीथन्ते 
चछगादीनां न जातयः इद्यादिनयेन अत. 
दणस्यापि छागस्येव आङम्भं कथयन्ति इति 
वाक्याथः । एवं भकृतेऽपि भयहवेखादिषि- 
शिष्टा तिथिश्चेत् न भवेत्, तक्केवटेव्र पवै- 
तया इयं माद्येति ॥ ५२ ॥ 

नन्वन्र श्रीधरिकटठुरखादावदुक्छोऽपि भगवता 



२६ श्रीतत्रारोके । 

वेङायोगः कथमूमिङखादावभिधीयमानः संग- 
च=्छतामलादङ्खय आह 

यटपुनरूमिप्रभृतिनि 
शाख वेरोदितापि तत्काम्यम् । 

सुख्यतयोदिर्य विधि 
तथाच तत्र पौषपवदिने ॥ ९२ ॥ 

कृत्वाचनमधेनिरि 
ध्यात्वा जस्या बहिगंतस्य यथा । 

आदेशः फएरति तथा 
माघे चक्रा चः फएरुति ॥ ५४ ॥ 

अचिरादभीषएटसिद्धिः 
पञ्चसु मेत्री धनं च मेरखापः । 

चक्रस्थाने कोधात् 
पाषाणस्फोटनेन रिपुनाशः ॥ ९५ ॥ 

सिद्धदेशप्रा्षि- 
मागोन्तं कथ्यते विभुना । 

एतदेव दशयति तथा चेदयादिना । पञ्च. 



५६ छोर ] अष्टाविंशचमाहिकम् । २७ 

खिति काकाष्चिन्यायेन योज्यम्, तेन फास्यु- 
नादाषाढान्तं प्सु अभीष्टसिद्धिः, भ्रावणा- 

. ® म ज्र, दी 

न्मागरीषान्तं च पञ्चसु कमेण भेत्यादीनि । 
तदुक्तं तत्र पोषमासादिकमेण 

"पूजा तत्रैव यतेन रात्यधेसमये श्रि । 
ध्यानयुक्तो भवेसपथान्मच्रजप्यंपराथणः ॥ 
आदेशो जायते तख श्रुत्वासौ निष्कमेद्धहिः । 
तत्राभिषाज्छितं भद्र प्रापपेन्नात्र संशयः ॥' 

इतिः 
(रात्यधेसमये मची विरेषात्तत्र पूजनात् । 
भरपमाणसखं चक्रख वचनं यत्पतिष्यति ॥ 
तदविभेनं देवेशि सराहयत् सफर भवेत् + 

इति, 
दिनार्धं पूजनात्तत्र अभीष्टं सिद्धतेऽचिरात् ।' 

इतिः 
ध्यां सिद्धिमभिवज्छेत सा तख अचिराड्वेत् ॥ 

इति, 
श्राथितं सिद्ध्यते देवि ५५११११० ०००७०००७००७०१ ॥ 1 |' 

इति, ` 
भनोवाञ्छितसिष्यथे चक्रं संपूजयेस्पिये । 
०००००००७७००००७ 9 तुच पुञ्यं सिद्यति | | ् 



२८ श्रीतन्रारोके । 

इति, 
शूजां वे वासरारम्मे ङ्वेतोऽत्र विधानतः । 
 मत्रीभाषेन तिष्म्ति सर्वभूतानि तख च ॥" 

इति, 
(ध्याहे पूजनात्त्र सोभाग्यधनधास्यतः । 
वृद्धिभेवति देवेति (011 | ॥ 

इति, 
भेटापकं तु सर्वत्र तसिन्पर्वे भविष्यति ॥' 

इतिः 
(भूमावार्फोययेत् कोधास्षंज्ञया यख वै प्रिये । 
पाषाणे स्फुरिते देवि तख भूधां तु सप्रधा ॥ 
स्फुटते तु महाभागे सल नास्त्यत्र संशयः 
निरि क्षे्राटनादेवि सिद्धादेरमवाध्रयात् ॥' 

इति च ॥ 
ननु अत्र तिथो भगरहायभाबेऽपि भवन् वे- 

खायोगः किमपेक्षणीयो न बेदारङ्खय आह 

भय्रहयोगाभावे 
वें तु तिथेरवर्यमीक्षेत ॥ ५६ ॥ 

सा हि तथा स्फुटरूपा 
तिथेः स्रभावोदयं दध्यात् । 



५९ टोऽ 1 अष्टाविशमाहिकम् । २९ 

एवं षडंलयोगिनि दिने तु महता विदेषेण 
अर्भनं कुयोदिाह 

भग्रहतिथिवेरंशा- 
लुयायि सवाङ्स॒न्द्रं तु दिनम् ७ 

यदि रभ्येत तदास्मि 
न्विोषतमपूजनं रचयेत् । 
सवोद्गसुन्द्रमिलनेन अस्य अतीव दुरुभतं 

प्रकारितम् ॥ 

ननु काम्यमेव केवरखमधिङ्कल यदि यागो- 
ऽभिष्रेतः, तदिह नेमित्तिकभ्रकरणेऽपि अवदय- 
न्तया तदययोगः कसादुक्त इदयाशाङ्ञय आह 

नच काम्यमेव केवर- 
मेतत्परिवजते यतः कथितः ॥ ८॥ 

समयविरोपः श्रीम- ` 
देरवकुर उर्भिश्चाखे च । 

दुष्टा हि दुराचाराः 
पञ्चुतुल्याः पर्वं ये न विदुः ॥ ५९॥ 



३०  .श्रीतन्नारोके । 

तदेवाथद्वारेण पठति दुष्टा दीयादि ॥५९॥ 

नमु एतावतेव केवखकाम्थाधिकारेण एत- 
न्नोक्तमिति कतोऽबगतमिलयाशज्य आह 

नच काम्यस्याकरणे 
स्याजातु म्रयवायितम् । 

चो हेतो ॥ : ` 

वं परवविरोषमभिधाय चक्रचर्चा कलमाह 
तत्रानुयागसिद्यं 
 चक्रयागो निरूप्यते ॥ ६० ॥ 
मूतियाग इति प्रोक्तो 

यः श्रीयोगीश्वरीमते । 
निदं नैमित्तिकं कम॑ 

यदघ्रोक्तं महे रिना ॥ ६१॥ 
सवत्र चक्रयामोऽ्र 

सख्यः काम्ये विरोषतः 1 
ज्ञानी योगी च पुरुषः ` 

खी वासििन्मूतिसंन्ञके ॥ ६२॥ 



६& शे | अष्टाविशमाहिकम् । ३१ 

यागे प्रयल्लतो योञ्य- 
स्तदधि पात्रमनुत्तरम् । 

तत्संपकास्पूणेता स्या- 
दिति बैशशिरसादिषु ॥ ६२ ॥ 

तदिति ज्ञान्यादि ॥ ६३ ॥ 

तदैव पठति 

तेन सर्वं दृतं चेष 
त्रेखोक्यं सचराचरम् । 

ज्ञानिने योगिने वापि 
यो ददाति करोति वा ॥ ६४ ॥ 

दीक्चत्तरेऽपि च प्रोक्त ` 
मन्नं ब्रह्या रसो हरिः। 

भोक्ता रिव इति ज्ञानी 
शधचरपचानप्यथोद्धरेत् ॥ ६५॥ 

सवेतचमयो भूता 
यदि भुङ्के स साधकः । 



३२ श्रीतत्रारोके । 

तेन भोजितमात्रेण 
सङ्करकोरिस्त॒ भोजिता ॥ ६६॥ 

अथ त्वविदेतस्ि- 
न्यदि भुज्जीत तत् प्रिये । 

परिसंख्या न विदत 
तदाह भगवाञ्छिवः ॥ ६५७ ॥ 

भोभ्यं मायात्मकं सवं 
रिवो भोक्ता स चाप्यहम् । 

एवं यो वे विजानाति 
देरिकस्तखपारगः ॥ ६८ ॥ 

तं दष्ट देवमायान्तं 
ऋीडन्योषधयो ग्रहे । 

निदत्तमयेवास्सामिः 
संसारगहनाणवात् ॥ ६९॥ 

यदस्य वक्रं संप्राप्ता 
यास्यामः परमं पदम् । 



७२ श्टो० 1 अष्टाविंशमाहिकम् । २३ 

अन्येऽपानभुजो दयध्वं 
भ्राणोऽपानस्त्वधोयुखः॥ ७० ॥ 

तस्िन्भोक्तरि देवेशि 
` दातुः कुर्शतान्यपि. । 

आश्वेव परिपच्यन्ते 
नरकादयातनाणेवात् ॥ ७१ ॥ 

करोतीति अथात् सेवादि । कोटिरिति अ- 
थोत् बाह्मणानाम् । यदुक्तं 

चतुर्धेदाथं विदुषां ब्राह्मणानां महात्मनाम् । 
आचार्ये भोजिते देषि कोटिभेवति भोजिता ॥/ 

इति । एतसिन्निति चक्रयागे । अन्य इति 
अतच्वपारगाः । अपानमुज इति अधःपात- 
दायिनीं भोम्यरूपतामेव अनुसन्दधाना इत्यथः, 
अत एवोक्तमपानस्छखधोमुख इति । तदुक्तं 
धर्मेण गमनमूष्वं गमनमधस्ताद्धबत्यधरमेण ।' (सां० का०) 

इति। तसिन्निति प्राणमुजि तचखपारगे ॥७२१॥ 
ज्ञानिनश्च सवैत्रेव अविगीतमुल्कृष्टतमियाह 

श्रीमन्निराट्नेऽप्युक्ते 
कथनान्वेषणादपि । 



३४ श्रीतत्रारोके । 

श्रोत्राभ्यन्तरसंप्रि 
गुरुवक्रादिनिगते ॥ ७२ ॥ 

मुक्तस्तदैव काठे तु 
यन्रं तिष्ठति केवरम् । 

सुरापः स्तेयहारी च 
ब्रह्महा गुरतस्पगः ॥ ७३ ॥ 

अन्यजो वा हिजो वाथ 
वारो ब्रृदधो युवापि वा । 

पर्यन्तवासी यो ज्ञानी 
देास्यापि पवित्रकः ॥ ७४ ॥ 

तत्र संनिहितो देवः 
सदेवीकः सकिङ्रः । 

सुराप इद्यादिना अस्य महापातकित्वमपि 
अगण्यमेवेति भावः ॥ 

अतश्च ज्ञानिनमेव आश्रि मूतिंयागं 
कुयादिदयाह 

तस्मासप्राधान्यतः कृतवा 
गुरं ज्ञानविदारद्म् ॥ ७५ ॥ 
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मूतियागं चरेत्तस्य 
विधिर्योगीश्वरीमते । 

विधिरिति कमे, अत एव अनेन चक्रार्च. 
नमपि आसूतरितम् ॥ 

सच कदा कायो किविधिश्वेदाह् 

पवित्रारोहणे श्राद्धे 
तथा पवदिनेष्वरम् ॥ ७६ ॥ 

सूर्यचन्द्रोपरागादौ 
ठोकिकेष्वपि पवद । 

उत्सवे च विवाहादौ 
विप्राणां यज्ञकमणि ॥ ७७ ॥ 

दीक्षायां च प्रतिष्ठायां 
समयानां विशोधने । 

कामनाथं च कतंव्यो 
मूतियागः स पञ्चधा ॥ ७८ ॥ 

उत्सव इति खणुरुजन्मदिनादो ॥ ७८ ॥ 



२६ श्रीतच्रारोके । 

त् © 

पञ्चचात्वमव दरयत 

केवरो यामलो मिश्र- 
श्चक्रयुग्वीरसङ्रः । 

केवरः केवरेरेव 
गुरुमिर्मिभ्रितः पुनः ॥ ७९॥ 

साधकायेः सपलीके- 
योमरः स हिधा पुनः । 

पलीयोगात् कयानीत- 
वेरयासयोगतोऽथवा ॥ ८० ॥ 

चक्रिण्यायाश्च वक्ष्यन्ते 
गक्तियोगायथोचिताः । 

तत्संयोगाच्चक्रयुक्तो 
यागः सवेफरुप्रदः ॥ ८१ ॥ 

सर्वेस्त॒ सहितो यामो 
वीरसङर उच्यते ! 

सपलीकैरिति अथात् युवादिभिश्चतुभिरपि । 
पल्यो विवाहिता । वक्ष्यन्ते इति 
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'मातङ्गकृष्णसोनिककाम्दुकचािंकविकोरिधातविभेदाः । 
मार्सिकचाक्रिकसहितास्तेषां पह्यो नवात्र नघयागे ॥' 

इत्यादिना एकान्नत्रिराद्िके। चशयुक्त इति 
चक्रयुक् । सर्वैरिति एवमुक्तेः पुंखीरूपेः ॥ 

अत्रेव उपवेशने कमं दशयति ` 

मध्ये गुरुभेवेत्तेषां 
गुरुवगस्तदावतिः ॥ ८२॥ 

तिस आत्रतयो बाह्य 
समय्यन्ता यथाक्रमम् । 

पड्क्रिमेण वा सर्वे 
मध्ये तेषां गुरुः सदा ॥ ८३॥ 

तदा तटन्धधूपखक्- 
समारुम्भनवाससा । 

पूज्यं चक्रानुसारेण 
तत्तचक्रमिदं विति ॥ ८४ ॥ 

तदारतिरिति गुरुबगांवरणमिलयथः। सदेति 
आवतिक्रमे पडङ्किकमे वा । तत्तचक्रमिति य॒र- 
साधकादिरूप परञ्यतया संमतम् ॥ ८४ ॥ 



३८ श्रीतत्रारोके । 

तदेव उदाहरति 

एकारके यथा चक्रे 
एकवीरविधि सरत् । 

द्यरे यामटमन्यत्र 
त्रिकसेवं षडखके ॥ ८५ ॥ 

षड्योगिनीः सप्तकं च 
सप्तारेऽ्टाष्टके च वा । 

अन्यदा तारं तत्र 
चक्रे तारक्खरूपिणि ॥ ८६॥ 

ततः पात्रेऽरिसंपूणं 
पूवे चक्रं यजेत्सुधीः । 

आधारयुक्ते नाधार- 
रहितं तपणं कचित् ॥ ८७ ॥ 

आधारेण विना अंसो 
नच तुष्यन्ति रईमयः 

+ 

अन्यत्रेति उयरे । ताहरामिति तत्तन्नियतसं- 
ख्याकमिलयथः । प्ूवेमिति प्रथमं प्रधानं वा ॥ 
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एतदेव उपपादयति 

ग्रेतरूपं भवेत्पात्रं 
दाक्ताखृतमथासवः \॥ ८८ ॥ 

भोक्री तत्र तु या शक्तिः 
स राम्भुः परमेश्वरः । 

जणुशक्तिशिवात्सेत्थं 
ध्यात्वा संमिरितं त्रयम् ॥८९॥ 

ततस्तु तपणं कायं- 
माखतेराटतेः कमात् । 

प्रतिसंचरयोगेन 
पुनरन्तः प्रवेशयेत् ॥ ९० ॥ 

यावटूवेन्तिकं तदि 
पूणं अमणसुच्यते । 

आद्रतेराबरतेरिति आवरणचतुष्टयस्यापी- 
त्यथः । कमादिति नतु अनन्तरो्छङ्कनेनेथः । 
प्रतिसंचरः प्रतीपं संचरणम्। तद्धि परणं भ्रमण 
मिति खष्िसंहारकूमोभयास्मक एकः संचार 
इत्यथः ॥ 



० श्रीतत्रारोके | 

तषणे च अन्न कममाह 

तत्रादो देवतास्तप्या- 
स्ततो वीरा इति क्रमः ॥९१॥ 

वीरश्च वीरदाक्तिश्चे- 
लयेवमस्सहरुक्रमः । 

ततोऽवदशान्विविधान् 
मांसमस्स्यादिसंयुतान् ॥ ९२॥ 

अमे तत्र भ्रविकिरेत् 
तप्यन्तं साधकोत्तमः 

पात्राभावे पुनभद्रं 
वेष्टिताञ्युक्तिमेव च ॥ ९३ ॥ 

पात्रे कुर्वीत मतिमा- 
निति सिद्धामते कमः । 

तदेव द्रौयति 

दक्षहस्तेन मद्रं स्या- 
दे्टिता शयुक्तिरुच्यते ॥.९४.॥ 
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दक्षहस्तस्य कुवीत 
वामोपरि कनीयसीम् । 

तजेन्यङ्कष्टयोगेन 
दक्षाधो वामकाङ्टीः ॥ ९९ ॥ 

निःसन्धिबन्धो हाविल्थं 
वेष्टिता श्यक्तिरच्यते । 

ये तत्र पानकाटे तु 
बिन्दवो यान्ति मेदिनीम्॥९६॥ 

तेस्तष्यन्ति टि वेताल- 
गुह्यकादया गभस्तयः । 

धारया भेरवस्तष्येत् 
करपानं परं ततः ॥ ९७ ॥ 

प्रवेशोऽत्र न दातव्यः 
पूरवेमेव हि कस्यचित् । 

प्रमादात्तु प्रविष्टस्य 
विचारं नेव चचैयेत् ॥ ९८ ॥ 



२ श्रीतत्रारोके ! 

एवं कृत्वा कमायाग- 
मन्ते दक्षिणया युतम् । 

समारम्भनताम्बुर- 
वचाय वितरेहधः ॥ ९९ ॥ 

रूपकाधात् परं दीनां 
न दयादक्षिणां सुधीः । 

समयिभ्यः कमाद्धिहि- 
गुणा गुवेन्तकं भवेत् ॥ १०० ॥ 

एष स्यान्मूतियागस्तु 
सवेयागप्रधानकः । 

काम्ये तु संविधो सक्त 
कृत्वः कायस्तथाविधः ॥३०१॥ 

(> क 

दक्षहस्तेनेति अथात् निविडोन्नतसंकृचिता- 
इरीकेन । तजेन्यङ्क्टयोगेनेति अर्थात् वाम- 
करसंबन्धिना, तेन वामोपरिस्थितां दक्षकनी- 
यसीं तत्तजन्यङ्कष्ठाभ्यामेव बद्धां इत्वा अयं 
संनिवेशः स्यात् । तदुक्तम् 
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अथ पात्रविधिनांस्ि ततः ईयोदगं विधिम् । 
भद्र बे्धितश्ुक्तिवा पानं वे तत्र शखते ॥ 
दक्षिणेन भवेद्धद्र हस्तेन परमेश्वरि । 
द्वाभ्यां चेव तु कर्तव्या वेदिषुक्तिर्महारङा ॥ 
दक्षिणे या कनिष्ठा तां कृत्वा बामख चोपरि । 
हस्तख तु वरारोहे तजेन्यङ्कुष्टयोगतः ॥ 
छत्वा वामख चाङ्कस्यो दक्षिणाधो व्यवधिताः | 
निःसन्धि वेष्धिश्चुक्ति त॒ इता पानं प्रसिद्धति ।' 

इति । अन्नेति चक्रयागे । रूपकं दीनारः ॥ 
ससक्कसः करणे प्रयोजनमाह 

जानन्ति प्रथमं गेहं 
ततस्तस्य समथताम् । 

बखावरु ततः पश्चा- 
हिस्मयन्तेऽत्र मातरः ॥ १०२॥ 

ततोऽपि संनिधीयन्ते 
प्रीयन्ते वरदास्ततः । 

देवीनामथ नाथस्य 
परिवारथुजोऽप्यरम् ॥१०२॥ 

वलभो मूतियागोऽय- 
क्र क 

मतः कया वचवाश्चता । 



श्रीतत्रारोके । 

रात्रो गुप ग्रहे वीराः 
दराक्तयोऽन्योन्यमप्यरम् १०४ 

असंकेतयुजो योज्या 
देवताराब्दकीतेनात् । 

अलाभे मूतिचक्रस्य 
कुमारीरेव पूजयेत् ॥ १०९५ ॥ 

काम्यार्थेतुन तां व्यह्घं 
स्तनपुष्पवतीं तथा । 

परतिपच्छुतिसंज्ञे च 
चतुर्थी चोत्तरात्रये ॥ १०६ ॥ 

हस्ते च पञ्चमी षष्ठी 
पूवोखथ पुनवेसो । 

सप्तमी तत्परा पित्ये 
रोहिण्यां नवमी तथा ॥ १०७॥ 

मूटे तु हादी बाह्य 
मूताश्चिन्यां च पूर्णिमा । 
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धनिष्ठायाममावस्या 
सोऽयमेकादशात्मकः ॥१०८॥ 

अकांदित्नियश्युकरान्य. 
तमयुक्तोऽप्यहगेणः । 

योगपर्वेति विख्यातो 
रात्रो वा दिनि एव वा॥१०९॥ 

योगपर्वेणि कृतेव्यो 
मूतियागस्तु सवेथा । 

यः सवान्योगपवाख्यान् 
वासरान् पूजयेस्सुधीः ॥ ३१०॥ 

मूतियागेन सोऽपि स्यात् 
समयी मण्डठं चिना । 

इटेष मृतियागः श्री- 
 सिदयोगीश्वरीमते ॥ १११॥ 

सम्थतामिति यागादो । बराबरुमिति 
वीरकससखु सामथ्येमसामभ्यं च । वियन्ते 
इति एवंविधा अपि मला भवन्तीदाश्चयं मन्वते 
इत्यथः । मातर इति सर्वसंबन्धः । तदुक्तं 



६ श्रीतत्रारोके | 

्रथमे पूर्तियगे त॒ वेदम जानन्ति साधके । 
हितीये तख सामथ्यं तृतीये तु बरावरम् ॥ 
चतुर्थं विसय यान्ति देवि ता मातरः खयम् । 
पश्चमे तथ गत्वा तु विशन्ति गृहमध्यतः ॥ 
षष्ठे तु प्रीतिमायान्ति स्मे तु वरप्रदाः । 
वाञ्छितं तख दाखन्ति आयुरारोग्यसंपदः ॥* 

= ध $ (९ 
इति । देवताशब्दकीतनादसंकेतयुजः कस्माि- 
द्भिधानात् सोकिकशाब्दव्यवहारश्रून्या इल्यथः, 
अत एवोक्तं शु इति । श्युतिसंज्ञ इति श्रवणे। 
उन्तरात्रये इति तदेकतमयुक्ते इयर्थः । एवं 
पूवाखपि ज्ञेयम् । तत्परेलष्टमी, पित्र इति 
मघासु । ब्राह्म इति 

केन्द्रायाष्टधनेषु भूमितनयास्खात्त्रिषु ब्राह्मणः ।' 

इति ब्राह्मणङ्शब्देन जीवस्याभिधानात् तरैवते 
तिष्ये इत्यथः । भूतेति चतुर्दरी । अकोदिघ्र- 
येति अकंश्च तदादि च अयं चन्द्रभोमबुधलक्ष- 
णमियथंः । एवमेतद्वहप्कादेकतमेन युक्तो 
यथोक्ततिथिनक्षत्रोपलक्षितोऽहर्मणो योगपर्वेति 
विख्यातस्तन्नामेयथंः । यदुक्तं 

(नवमी रोदिणीयोगे पुष्ये चैव चतुदश । 
हस्ते च पश्चमी ज्ञेया मूङे तु दादश्ली मवेत् ॥ 



११२ ऽ} अष्टाविंशमाहिकम् । 9७ 

भ्रबणे प्रतिपस्सिद्धा चतुथं चोत्तरात्रे । 
पूवोसु सिद्धिदा षष्ठी मघा पुनरमी ॥ 
अधिन्यां पूर्णिमा ज्ञेया वसुना सप्तमी स्मृता । 
धनिष्ठायाममावाया ज्ञाता चेवं वरानने ॥ 
सोमे श्वक्रे तथादित्ये बुधे चेवाथ रोहिते । 
कृत्यं वारगणनम् 94111443 । ॥ 

इति ॥ १११ ॥ 
एवं चक्राचनमभिधाय पवित्रकविधिमभि- 

धातुमाह 
अथोच्यते रिचेनोक्तः 

पवित्रकविधिः स्छटः । 
श्रीरतमाखातरिरिरः- 

दाख्योः सूचितः पुनः॥११२॥ 
श्रीसिद्ाटनसद्धाव- 

माटिनीसारशासने । 
तत्र प्राधान्यतः श्रीम- 

न्मारोक्तो षिधिरूच्यते ॥११३॥ 
सूचित इति श्रीसिद्धादो साक्षादनभिधा- 

नात् । भ्राधान्यत इति स्फुटत्वाविशोषेऽपि तदु- 

तपत्यादेरत्र आधिक्येन उक्तेः ॥ ११३ ॥ 



४८ श्रीतत्रारोके । 

तदेव आह 

्षीरान्धिमथनोद्धुत- 
विषनिद्राविमूष्ठितः । 

नागराजः खसुवने 
मेघकाटे ख नावसत् ॥११४॥ 

केवरं त॒ पवित्रोऽयं 
वायुभक्षः समाः शतम् 

दिव्यं दश्गुणं नाथं 
भैरवं पयपूजयत् ॥ ११९५॥ 

व्यजिज्ञपचच तं तुष्ठं 
नाथं वषसह निजे । 

पातारे नासितुं शक्तः 
सोऽप्येनं परमेश्वरः ॥ ११६ ॥ 

नागं निजजराजूट- 
पीठगं पयकट्पयत् । 

ततः समस्तदेवोघे- 
धोरितोऽसो खमूधनि ॥११७॥ 
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महतां महितानां हि 
नाद्धत विश्वपूञ्यता । 

तस्मान्महेरितुम्र 
देवतानां च सर्वशः ॥ ११८॥ 

आत्मनश्च पवित्रं तं 
कु्ाद्यागपुरःसरम् 

दश्च कोव्यो न पूजानां 
पवित्रारोहणे समाः ॥ ११९ ॥ 

वृथा दीक्षा बथा ज्ञानं 
गुवोराधनमेव च । 

विना पवित्रायेनेत- 
इरेत्नागः शिवाज्ञया ॥ १२० ॥ 

तसास्सवैप्रयलेन 
स कायः कुख्वेदिभिः। 

पवित्रोऽथमिति तच्छब्द्व्यपदेदय इयथः! 
यदुक्तं 

तेनास्म्याराधितो देवि पवित्रेण सहात्मना ॥ 
इति 



५९ श्रीतत्रारोके । 

पवित्रो नाम नगेन्द्रो ज्येष्टो भ्रातासि वासुकेः । 

इति च । पवित्रेणेति पाठे तु पञ्चगव्यादिनेति 
उ्याख्येयम् । समाः रातं दशयुणमिति वषं 
सहखरमिदयथंः । तदुक्तं 

'दिव्यवषैसहसं त॒ वायुभक्षो महायरः ॥ 

इति । कयादिति णवोदिः । दश्चेयादिना प्रयो 
जनसुक्तम् ॥ 

कदा कार्यः इत्याह 
आषाटश्युङ्धान्मिथुन- 

ककेटस्थे रवो विधिः ॥१२१॥ 
कतेव्यः सोऽनिरोधेन 

यावत्सा तुखपूणिमां । 
तुरोपरक्षितस्यान्यं 

कातिकस्य दिनं मतम् ॥१२२॥ 
कुरब्दं पठन्तोऽन्ये 

व्याख्यामेदं प्रकुवेते । 
मिथुनेयादयुपलक्षणम् , तेन सिंहादिस्थेऽपि । 

अनिरोधेनेति अविच्छेदेनेयथेः । तुखोपटक्षि- 
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र, (व 

तस्येति कातिंके हि वखगत एव रषिभेवेदिति 
भावः ॥ 

तमेव व्यास्याभेदं दशयति 

निलयातन्नविद्ः कृष्णं 
कातिकाचरमं दिनम् ॥ १२२॥ 

कुरस्य निखाचक्रस्य 
पूणतवं यत्र तन्मतम् । 

यदुक्त 

(दीपपर्वणि कर्तव्यं विधानमिदयत्तमम् । 
कुरं शक्तिः समाख्याता सा च निलया प्रकीर्तिता ।५ 

इत्याद्यपक्रम्य 
 रेतवमेव भवति तत्र तखा महेश्वरि ॥ 

इति 
मध्यमेवात्र सदा देवि सवारिषटनिवरत्तये । 
अनेन तु विधानेन निलयाचक्र प्रपूजयेत् ॥' 

इत्यन्तम् ॥ 
एवमेकीयं मतं प्रददयं, अन्यदप्याह 

माघञ्चुङ्कान्तयदिवसः 
कुरुपर्वेति तन्मतम् ॥१२४॥ 



षर् श्रीतत्रारोके । 

पूणेत्वं तत्र चन्द्रस्य 
सा तिथिः कुर्पूणिमा । 

ननु रपत्वं चन्द्रस्य प्रणवं तिध्यन्तरे 
प्वप्यस्ति, तत् कथं माघप्राणमेव इटप्रणमा 
द्ाब्देनोच्यते इ्यादाङ््य आह 

द्क्षिणोत्तरगः कारः 
कुराकुरतयोदितः ॥ १२५ ॥ 

कुटस्य तस्य चरमे 
दिने पूणखसुच्यते । 

इह फाव्युनमासादारभ्य संवत्सरस्य ऋतूनां 
च उद्य इति श्रावणमासं यावत् षट् पूणिमा 
उत्तरायणम् । भाद्रपदादारभ्य च माघमासं 
यावत् षडेव पर्णिमा दक्षिणायनम् । यतः कुल- 
शरब्दवाच्यस्य दक्षिणायनस्य माघान्यदिवसे 
पणत्वमस्तीद्युक्तम् । यच्टूतिः 

शुखं वा एतत्संबत्छरसख यत्फास्णुनी पौर्णमासी ॥' 
इति । तथा 

^फाल्गुनपूणंमास आधेय एतद्वा ऋतूनां यखम् 
इति ॥ 
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अतश्चेदमप्य॒क्तं भवतीदयाह 

दक्षिणायनषण्मास- 
कतेव्यत्वमतो विधो ॥ १२६॥ 

पवित्रके प्रकाशत्व- 
सिद्धधे कृष्णस्य वलमनः । 

कृष्णस्येति तमोरूपसमयलोपायात्मनः ॥ 
एवमेतत् प्रसङ्गादभिधाय प्कृतमेव आह 

तदेतदहुशाखोक्तं 
_ रूपं द्वो न्यरूपयत् ॥ १२.७॥ 

एकेनेव पदेन श्री- 
रलमारकुरखगमे । 

तदत्र समये सव. 
विधिसंपूुरणात्मकः ॥ १२८ ॥ 

पवित्रकविधिः कायः 
शद्छपक्षे तु सर्वथा । 

बह इति वेदिकास्प्रश्तीयथः ॥ 
नरु 
(नमदखनभसोमेभ्ये पक्षयोः कृष्णञ्चद्धयोः ॥ 
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इत्याययुक्त्या कृष्णपक्षेऽपि अयं विधिः कतंग्य- 
त्वेनोक्तः, तत्कथमिहान्थथोक्तमिलाराङ््य आह 

पूरणं शक्तियोगेन 
दात्त्यात्म च सितं दरम् १२९ 

दक्षिणायनसाजालात् 
तेन तद्दिधिरूच्यते । 

एकटित्रिचतुःपञच- 
षडरतेकतमं महत् ॥ १३० ॥ 

हेमरलाङ्कितमन्थि 
कुयान्सुक्तापवित्रकम् । 

सोवणसू्रं त्रिगुणं 
संकग्रन्थिरातं गुरो ॥ १३१ ॥ 

परे गुरो तु व्यधिक- 
मध्यन्धि परमेष्ठिनि । 

प्राकूसिद्धाचा्य॑योगेदा 
विषय तु रसाधिकम् ॥ १२२॥ 

अशए्ाधिक रिवस्योक्त 
चित्रल्रपूरितम् । 
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विदययापीठाक्षसूत्रादो 
गुरुवच्छिववत् पुनः ॥ १३३॥ 

वटके कनकाभावे 
रोप्यं तु परिकल्पयेत् । 

पाटुसूत्रमथ क्षोमं 
कापोसं तितधितानितम्॥१२९॥ 

तस्सान्नवगुणात् सूत्रा 
च्चिगुणादिक्रमात् कुर् । 

चण्डाडुगुणपयन्तं 
ततोऽपि तरिगुणं च वा ॥१३५॥ 

तेनाष्टादरशातन्तूत्थ- 
मधमं मध्यमं पुनः । 

अष्टात्तरशतं तस्मात् 
त्रिगुणं तृत्तमं मतम् ॥१२६॥ 

न्थयस्तच्वसख्याताः 
षडध्वकटनावरात् । 

यदा व्याससमासाभ्यां 
चित्राः सद्वन्धपूरिताः॥१३५७॥ 
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विरोषविधिना पूर्व 
पूजयित्वापयेत्ततः 

पवित्रकं समस्ताध्व- 
परिपूणेत्वभावनात् ॥ १३८ ॥ 

गुवात्मनोजानुनाभि- 
कण्ठमूघान्तगं च वा । 

ततो महोत्सवः कार्यो 
गुरुपूजापुरःसरः ॥ १३९ ॥ 

तम्याः शासनमाः सव 

द्क्षिणावश्चभोजनैः 
महोत्सवः प्रकर्तव्यो 

गीतनत्ताव्मको महान् ॥१९०॥ 
चातुमास्यं सप्तदिनं 

त्रिदिनं -बाप्यखामतः । 
तदन्तं क्षमयहव 

मण्डलादि विसञंयत् ॥१५१॥ 
वहि च पश्चात्कतेव्य- 

श्चक्रयागः पुरोदितः । 
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मासे मासे चतुमोसे 
वर्ष वापि पवित्रकम् ॥ १४२॥ 

स्वेथेव भ्रकतैव्यं 
यथाविभवविस्तरम् । 

सितं दरमिति सितः पक्षः । उच्यते इति 
अस्च्छाखे हि एवं श्चुतिरस्तीदयाष्रयः। परे यरा- 
विति परमथरो । अध्यब्धीति चतुरधिकभि- 
सर्थः। रसाः षट् । चिघ्ररलप्रपूरितमिति अथात् 
गरन्थिस्थाने । पाष्टसूञ्रमिति अथात् रूप्याभावे- 
ऽपि । चण्डांदावो दादश । ततोऽपि च्रिगणमिति 
पटूवरिशत्तन्तुकमिलयथेः । तस्मात् तरियुणमिति 
चतुर्विंशयधिकरतत्रयात्मकमिव्यथः। तन्त्िति 
यत्र याद रोऽभिमताः । षडष्वेति तेन करा- 
संख्यया पञ्च अन्थयो यावद्भुवनसंख्यया अष्टा- 
दशोत्तरं शतम्। ग्याससमासाभ्यामिति त्सं 
स्यया व्यासः, कलासंख्यया तु समास इत्थः। 
चित्रा इति कुङ्मायरुणीङृतत्वात् › अत एवोक्तं 
सदवन्पूरिता इति । चातुमास्यमिति चतुषु मा- 
सेष्विलयथंः ॥ 

(व 
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सर्वथेव अस्य कतेव्यत्वमुपोहख्यति 

वित्ताभावे पुनः काथं 
कारोरपि कुशोम्मितेः ॥१५३॥ 

सति वित्ते पुनः शान्यं 
व्याधये नरकाय च । 

भनु 
(अभावान्निल्यपूजाया अवश्यं घेषु पूजयेत् ॥ 

इवयादयुक्तया नियलोपप्ूरणाय पवस परूजनमुक्त, 
तक्कि पविच्रकेणापीदयाशङ्ख्य आह 

निखयपूजासु पूणं 
पवपुजाप्रपुरणात् ॥ ३४४ ॥ 

तत्रापि परिपूणववं 
पवित्रकसमचनात् । 

नन्वेवं पवित्रकस्यापि रोपे कि स्यादिलया- 
शङ्ख आह 

 पवित्रकविरोपे तु 
प्रायश्चित्तं जपेत्सुधीः ॥१४५॥ 
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सुश्यद्दः सन्पुनः कुया- 
दिलाज्ञा परमेशितुः । 

एवं श्रीरलमाखायासुक्तं पविन्रकविधिमभि- 
धाथ, श्रीन्रिधिरोभेरवीयमप्याह 

अथ तिशिरसि प्रोक्तो 
टिख्यते तदहिंधिः स्फुटः) १४६॥ 

तदेवाह 

त्रिघ्रमेयस्य रोवस्य 
पञ्चपञ्चात्पकस्स वा | 

दशा्टादश्चमेदस्य 
षट्सखोतस इहोच्यते ॥ १४७॥ 

त्रिप्रमेयस्येति नरदाक्तिरिवात्मकतात् । 
पञथपञ्ात्मकस्येति तच्रप्रशियया वक्रतया, वि- 
दोषपरक्रियथा वामेदयादितया च एवरूपस्ये- 
लय्थः। षट्खोतस इति पिचुवक्रेण सह ॥१४७॥ 

कक 

तत्र अधिकारिनिर्देशाय आह 

ये नराः समयथष्ठ 
गुरुशाखादिदृषकाः । 
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नित्यनेमित्तिकायन्य- 
पर्व सन्धिविवनिताः ॥ १४८ ॥ 

अकामात् कामतो वापि 
सृष्ष्मपापम्रवतिनः । 

तेषां प्ररमनाथाय 
पवित्र क्रियते शिवे ॥ ३४९ ॥ 

श्रावणादौ कार्तिकान्ते 
सुकपक्षे श्युभध्रदे । 

नतु दुःखपरदे ङरष्णे 
कतृराघ्रवरपादिषु ॥ १५० ॥ 

सृष्ष्मेयनेन असंलक्षितत्वमुक्तम् । अत्रैव 
काटं निर्दिशति श्रावणादाविदयादिना ॥१५०॥ 

अस्येव खरूपं निरदष्टुमाह 

पाटरसूत्रं तु कौशेयं 
कार्पासं क्षोममेव च । 

चातुराश्रमिकाणां तु 
सुभ्रुवा कतितोक्षितम् ॥१५१॥ 
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त्रिधा तु त्रिगुणीकृय 
मानसंख्यां तु कारयेत् । 

अष्ोत्तरं तन्तुशतं 
तद्ध वा तद्धकम् ॥ १५२॥ 

हासस्तु पूवेसंख्याया 
द्रराभिदंश्भिः कमात् । 

नवभिः पञ्चभिः सप्त 
विशालया वा रिवादितः॥१५३ 

यादरास्तन्तुविन्यासो 
न्थीन्कुयोत्त तावतः । 

चतुःसमविलिक्तास्ता- 
नथवा कुङ्मन तु ॥ १९५४ ॥ 

व्यक्ते जानुतयन्तं स्या- 
लिङ्क पीटावसानकम् । 

अचासु शोभनं मश्च 
व्रितच्वपरिकस्पनात् ॥१५९५॥ 

हादरमन्थिराक्तीनां 
ब्रह्मवक्राचिषामपि । 
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कोरोयं पटभेदः । चातुराश्रमिकाणामिति 
समय्यादीनाम् । पूवसंख्याया इति अष्टोत्तर. 
दातादिरूपायाः । तत्र अष्टोत्तरशतात् दशभि- 
दशभिह्धयसे अष्टानवतितन्तुकानि च पवित्र 
काणि भवन्तीलयादि मः । व्यक्त इति भति- 
मायाम् । खिङ्ग इदयथांदव्यक्ते व्यक्ताव्यक्ते 
च । अचांखिति स्वासु ! तदुक्तं मये 

“तितं मूध कतन्यमात्मवि घारिवास्मकम् ॥' 

इति । राक्तीनामिति अघोयाीदीनाम्। बह्यवक्रा- 
चिषामिति अङ्गवक्छाणामिल्थः । तदुक्तं तत्रैव 

(नहायवक्रेध सदहितान्यङ्गानि प्रवदाम्यहम् ॥ 

इति ॥ | 
विद्यापीठे चङे रिषे 

स्ण्डिङे च गुरोगेणे ॥१९५६॥ 
घण्टायां सुर्सवे शिष्य- 

टिद्िषु हारतोरणे ! 
स्वदेहे बह्िपीठे च 

यथाश्चोमं तदिष्यते ॥ १९५७॥ 



१६१ ®छोऽ } अष्टाविंशमाहिकम् । ६३ 

प्रासादे यागगेहे च 
कारयेन्नवरङ्धिकम् । 

वहिषीट इति ण्डे । नवरङ्िकमिति 
नानावणेमिदयथः ॥ 

अत्रैव यन्थीन् निदिंराति 

वियापीठे त॒ खशराः 
प्रतिमाणिद्भपीठगम् ॥ १५८॥ 

वसुवेदं च घण्टाया 
दारक्ष्यष्टाद श सुवे । 

वेदाक्षि खचि षटत्रिरात् 
प्रासादे मण्डपे रविः ॥१५९॥ 

रसेन्ड स्रानगेहेऽब्धि- 
नेत्रे ध्यानगरृहे गुरो । 

सप्त साधकगाः पञ्च 
युत्रके सप सामये ॥ १६० ॥ 

चत्वारोऽथान्यश्चाखस्थे 
शिष्ये पञ्चकसुच्यते । 
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छिद्धिनां केवलो मन्थि- 
स्तोरणे दश कल्पयेत् ॥१६१॥ 

हारेष्वष्ठो मन्थयः स्थुः 
कृत्वेत्थं तु पवित्रकम् । 

पूजयित्वा मनच्रजाख 

पवित्रकाणां संपाद्य 
कुयात्संपातसंस्क्ियाम् । 

ततः सवत्सर ध्याय 

देरवं छिद्रसाक्षणम् ॥१६२॥ 
द्त्वा पूणाहतिं देवि 

प्रणमेन्मन्नभेरवम् । 
आं समस्तक्रियारोष- 

पूरणेश नतं प्रति ॥ १६४ ॥ 
यत्किचिद्कृतं टं 

कृतं वा मात्नन्दन । 
तत्सव मम देवे 

त्वस्प्रसादासखमणर्यतु ॥ १६५॥ 
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सर्वथा रदिमिचक्रेरा ` 
 नमस्तभ्यं प्रसीद मे। 

अनेन दव्यादेवाय 
निमन्रणपवित्रकम् ॥ १६६ ॥ 

योगिनीक्ेत्रमातृणां 
` वेर ददयात्ततो गुरूः । 

पञ्चगव्यं चरु दन्त- 
काष्टं शिष्यैः समन्ततः॥१६.७॥ 

आचायं निद्रां कुर्वीत 
प्रातरुत्थाय चाह्िकम् । 

ततो विधिं पूजयिखा 
पवित्राणि समाहरेत् ॥ १६८ ॥ 

दन्तकाष्ठं खच धात्री 
समद्धात्री सहाम्बुना \ 

चतुःसमं च तेः साधं 
भस पञ्चसु योजयेत् ॥१६९॥ 



६ श्रीतत्राखके । 

प्रा्दक्षपश्चिमोष्वख- 
वामवक्रेषु वे कमात् । 

पञ्चैतानि पवित्राणि 
सथापयेचरामोचरे ॥ १९७० ॥ 

कुरोध्म पञ्चगव्यं च 
दावे विनियोजयेत् । 

वामाग्रतादेसयुक्त 
नेवेवयं तरिविधं ततः ॥ १७१॥ 

द्यादशक् तथा मयं 
. पानानि विविधानि च । 

ततो होमो महाक्ष्माज- 
क (न 

मासस्तखयुतेसथो ॥ १७२ ॥ 

तिरेधेतयुतेयहा 
तण्डटेरथ धान्यकैः । 

दाकेराखण्डसंयुक्त- 
परञ्चागरतपरि्तेः ॥ १५७२ ॥ 
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मूं सहखं साशोक्तं 
त्रिशक्तो बह्यवक्रकम् । 

अचिषां तु शतं स्ट 
ततः पृणाति क्षिपेत् ॥१७४॥ 

ततोऽञ्जखो पवित्रं तु 
गृहीत्वा प्रपटेदिदम्। 

अकामादथवा कामा- 
दन्मया न कृतं विभो ॥१७५॥ 

तदच्छिद्रं ममास्त्वीश 
पवित्रेण तवाज्ञया । 

मूखमन्ः पूरयेति 
करियानियममिदयथ ॥ १७६ ॥ 

वौषडन्तं पवित्रं च 
 दयादिन्वसानकम् । 

नादन्तं समनान्तं चा- 
प्युन्मनान्तं कमाचयम्॥१५७७ 



६८ . श्रीतत्रारोके । . 

एवं चतुष्टयं दया- ` 
दूनुरोमेन भोतिकः 

नेष्ठिकस्तु विरोमेन. 
प्रवित्रकचतु्ठयम् ॥ १७८ ॥ 

यक्किञ्चिदहिविधे वख- 
च्छ्व्रारङ्रणादिकम् । 

तननिवेदयं दीपमाखः 
सुवणतिरभाजनम्.॥ १७९ ॥ 

वखयुग्मयुतं सवे- 
सम्पुरणनिमित्ततः 

भोजनीयाः पूजनीयाः 
रिवभक्तास्तु शक्तितः ॥१८०॥ 

चतुखिय्येकमासादि- 
दिनेकान्तं महोत्सवम् । 

कुयात्ततो न चजेयु- 
रन्यस्थानं कदाचन ॥-३८१ ॥ 
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ततस्तु देदिकः पूज्यो 
गामसमे क्षीरिणीं . नवाम् । 

द्द्यात्सुवणेरलादि- 
रुप्यवखविभूषिताम् ॥ १८२॥ 

वदे हरश्च संपूर्णो 
विधिस्तव भवतिति । 

वक्तव्यं देवदेवस्य 
पुनरागमनाय च ॥ ३१८३ ॥ 

ततो विसजेनं कायं 
गुप्तमाभरणादिकम् । 

नेवेद्यं गुरुरादायं 
यागार्थं तन्नियोजयेत् ॥१८९॥ 

चतुणामपि सामान्यं 
पवित्रकमिति स्मृतम् । 

नास्माद्रतं परं किञ्चित् 
का वास्य स्तुतिरुच्यते॥१८५॥ 



8० , श्रीतत्नारोके । 

ज 20, 

रोषं त्वगाधे वा्योघे 
© स 

्षिषन्न खापयव्स्यरम् । 

खराः पञथाशत्। वसुवेदमष्टाचतारिशत्। 
दाराश्च पञ्चावरात्। वेदा्ष चतुवशत् । राविदा- 

दश । रसेन्दु षोडशा ¦ अब्धिनेत्रे चतुविरात् । 
तदुक्त 

(विध्यापीरे तु पश्चाच्चत् प्रतिमाटिद्गपीष्योः। 
चत्वारिशदथा्टं च षण्टायां पश्चर्विंशतिः ॥ 
अष्टादश सवे ज्ञेयाः सचि विश्चतुस्तथा 
रासादे चेव षट्त्रिंशत् दादशेव तु मण्डपे ॥ 
ध्यानगेहे चतुर्विंशत् षोडश्च खानमण्डपे ॥ 
देरिके सप्र दातव्याः साधके पश्चके ददेत् ॥. 
पुत्रके सप्तकं दचाचतुः समयिनां तथा । 
अन्यज्ञास्रोदितानां च शिष्याणां पञ्चक ददेत् ॥ 
टिङ्गिनां केवलो प्रन्थिस्तोरणेऽथ दिपश्चकम्  । 
दारेषु अष्टकं दचाद्रन्थीनां मातनायिके ॥॥ 

[ख । [५ ् | 
इति । तस्स्यसादि प्रागेव व्याख्यातम् । अने- 
नेति शछोकबद्धेन मन्रेण । आहिकं च कुर्वतिति 
प्राच्येन संबन्धः । तत इति आहिकानन्तरम् , 

क 

विधि पूजयिवेति गणेश्ादिषिधिं विशेषेण इ 
ेयथः । यदुक्तं 
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ई ००९०००००००००००० विधिपूजां समाचरेत् | 

गणेशं प्रथम पूज्य गुरुत्रयसमन्वितमर ॥ 
सबोवरणसंधुक्त प्रिशिरोमातनायकषम् । 
पवित्राण्याहरेखश्ात् 9९० ७@ ७००० @@@ ००9 | | 9 

इति । तेरिति दन्तकाष्टादिभिः सर्वेः 
"दन्तकाष्ठं तथा देवि पूवर नियोजयेत् । 

(क धात्रीं तु ृ त्तिकायुक्ता दक्षिणे विनियोजयेत् ॥ 
खद्मामलकयुक्तां पिमे विनियोजयेत् । 
वारि चामरकेयुक्तं चतुःसमसमन्वितम् । 
उध्वेवक्रख दातव्यं भख कष्टमृदादिना ॥ 
उत्तरस्य तु वक्रख दपयेच्चुम्बकोत्तमः । ̀ 

इति । एतानीति द॒न्तकाष्ादीनि । ईंशगोचर 
-ईति तत्कोणे । इदमिति वक्ष्यमाणम् 1 तदत्र 
सप्रणवोऽयं शोको यथाभिप्रेतो मूरमन्रः। पूरय 
क्रियानियमं वोषडित्यृहः । त्रयमिति  तखक- 
स्पनया, एवमिलायेन सह चतुष्टयभियत्र 
छेदः । पुनरागमनायेति 

(उनाधिकं यद्विपरीतचेषट 
क्षमख सवे मम विश्वपूतं । 

परसीद देवेश नमोऽस्तु तुभ्य 
प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय ।॥” ̀  

इति वक्तेट्यम् । युक्तमिति यथा पामरादिरन्यो 



७२ श्रीतत्रारोके । 

कतिक 

खोभादिवेवद्यं न जानीयात् ; अत एवोक्त 
यागाथ तन्नियोजयेत् । कास्य स्तुतिरिति । 
तदुक्तम् 

एतदेवि परं गुदं वतानामधिनापकम् । 
विपरीतमिनान्ाय कतव्य चुम्बकादिभिः ॥' 

इत्युपक्रम्य 
(@च्छ्चान्द्राथणेनेव वाजपेथाधमेधकेः । 
सौत्रामणिं चातिङच्छरं सम्यडनिर्वल्ये यत्फरम् ॥ 
तर्फ कोटिगुणितं पविघ्रायेहणि कृते ॥' 

इति ॥ 
इदानीं ङरुपवोदावासूत्रितो नेमित्तिकवि- 

धिरुच्यते इयाह 

अथ नेमित्तिकविधि- 
य; पुरासूत्रितो मया ॥ १८६॥ 

स भण्यते तत्र कायां ` 
देवस्याचां विरोषतः । 

चक्रयागश्च कतव्य 
पूः '४ का ̂  सा (क ज्र । 
पूवाक्तविधिना बुधैः ॥ १८७ ॥ 
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तत्र ययन्निजाभीष्ठ- 
भोगमोक्षोपकारकम् । 

पारम्पर्येण साक्षाद 
भवेचिद्चिदात्मकम् ॥ १८८॥ 

तत्पूञ्य तडूषाचाश्च 

पूञ्यास्तन्मयताप्तये । 
हुपायोऽपि संपूञ्यो 
मूतिकारक्रियादिकः ॥ १८९॥ 

चिदचिदात्मकमिति आस्मप्राणादिरूपमि- 
लैः । तदुपाया इति ज्ञानयोगादयः । मूति- 

टि्घादिरूपा, कारः ऊुरपवोदिः, किया सलान- 

ध्यानादिरूपा ॥ १८९ ॥ 

ननु उपायखं नाम ॒तदुपकरणमात्ररूपल 
मुच्यते, तस्यापि प्रूजया ॥के स्यादिलयाशङ्कय 
आह ` 

उपेयसूतिसामध्य- 
मुपायत्वं तदचनात्। 

9 



७४ श्रीतत्रारोके । 

तद्रुपतन्मयीभावा- 
दुपेयं शीघ्रमाभ्रुयात् ॥ १९० ॥ 

इदं हि नाम उपायस्य उपायतवं यदुपेया- 
विष्करणे परानपेक्षं समथत्वप्। तत् तस्य उपे- 
योपायस्यापि अच॑नात् 

^." "सा पूजा द्यादराह्टयः।' (वि मै° १४७ शो°) 

इद्यादिनीया तत्रैव छयात् उपायेऽपि तदुपेये 
इव तन्मयीभावो भवेत् येन यथायथमधिरो- 
हात् निविंरम्बसुपेयमयतेव स्यात् ॥ १९० ॥ 

अत एव आह 

यथा यथा च नैकल्य- 
सुपायेषु तथा तथा । 

अवश्यंभावि कायत्वं 
विदेषाच्चाचंनादिके ॥ १९१ ॥ 

विदोषादिति रोके हि यावहुपायोपेथयोर- 
न्यतात् अन्यथाभावोऽपि संभाव्येत, इह युन- 
रपेयमयतापत्तिरेव उपायस्रमिलन्यथाभावादा- 
ङ्ाया अपि नास्यवकाश्च इदयाररयः ॥ १९१॥ 
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अतश्च आत्मज्ञानस्य साक्षान्मोक्चाथ्ुपाय- 
क, %१ 

त्वात् तदवासिदिनं सुख्य पवंयाह 

ज्ञानस्य कस्यचिस्प्राप्ति- 
मोगमोक्षोपकारिणः । 

यदा तन्युख्यमेवोक्तं 
नेमित्तिकदिनं बुधैः ॥ १९२॥ 

तदुपायः राखमन्र 
वक्ताप्यो पयिको गुरुः । 

तदियोऽपि गरुभता 
संवादाञ्ज्ञानदायकः ॥ १९२ ॥ 

ननु इह पितरमुदिङ्य भ्रात्रादिव्यवहारो 
न्याय्यः, तत्कथं य॒स्मुदिदयापि एवसुक्तमिलयाः 

शङ्ख आह 
गुरोः पली तथा भ्राता 

पुत्र इल्यादिको गणः । 
न योनिसंबन्धवशा- 

हियासंबन्धजस्तु सः ॥१९९॥ 



७६.  श्रीतत्रारोके । 

नन्वत्र कस्मान्न योनः संबन्धं इत्याशङ्य 

आह 

वीयारुणपरीणाम- 
देहाहन्ताभतिष्ठिताः\ 

देदहोपकारसन्ताना 
ज्ञातेये परिनिष्ठिताः ॥ १९९५॥ 

देहसन्तानः पुत्रादिः, उपकारसन्तानः सेव. 
कादिः ॥ १९५ ॥ 

अतश्च स्रतिरपि युक्तेयाह 

तथाच स्गतिशाखेषु 
सन्ततेदोयहारिता। 

युक्तैव तावान्स द्य॒क्तो 
भेदाहूरान्तिकत्वतः ॥ १९६ ॥ 

ये तु यक्तशारीरास्था 
बोधाहम्भावभागिनः । 

बोधोपकारसन्तान- 
दयात्ते बन्धुताजुषः ॥ १९७॥ 
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` तावानिति पुत्रपोत्रादिक्रमेण तथा तथा 
स्थित इयथः । स इति पित्रादिः । दररन्ति- 
कत्वतो भेदादिति पुत्रभ्रातृपुत्रादिलक्षणात् । 
यदभिप्रायेणेव 
“अनन्तरः सपिण्डाघ्स्लख तख धनं भवेत् ।' (मु ° ९।१८७) 
इदयादि स्थतम् । यक्तशरीरास्था इति देहा- 
दावनात्माभिमानिन इत्यथः ॥ १९७ ॥ 

ननु अस्य कथं दे हादावहम्भाव एव श्रयेत्; 
येन तत्र अनास्थापि स्यादिदाशङ्गय आह 

तत्रस्थं प्राग्यदा प्ये- 
च्छनक्तयुन्मीरखितदरक््ियः । 

इत्थमिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण ॥ 
तदेव आह् 
देदस्ताबदयं पूवे- 

पूर्वोपादाननिमितः ॥ १९८ ॥ 
आत्मा विकाररहितः 

 शाश्वतत्वादहेतुकः । 
पबैपूरवेति पितृपितामहादयः, अत एव 

कृतकठवादिनश्वरः ॥ 



७८ श्रीतत्राखोके । 

नलु यदि आत्मा निविकारः, तत्कथं पूर्णो 
ऽपि अप्रणेतां श्रयेत्, अपूर्णोऽपि प्रणतामिला- 
शङ्कय आह 

सखातन्यात् पुनरत्मीया- 
दय छन्न इव सतः ॥१९९॥ 

पुनश्च प्रकटीभूय 
मरवाभावभाजनम््। 

ननु अस्य पुनः खत एव चेद्धेरवीभावो भ- 
वेत्, तत्कृतमनया अरकान्तया दरोनव्यव- 
स्थया; मरूपरिपाकादिश्च हेतनं न्यास्य इत्यु- 
क्तम्, तत्कतरस्तावदज्र समुचित उपाय इति 
न जानीम इदयाशचङ्य आह 

तत्रास्य परकटीभावे 
सुक्तिरुक्त्यात्मके भराम् २०० 

य उपायः समुचितो 
दानस्न्तन स्वसः | 

समुचितोपायत्वमेव अस्य दशयति 
कमरछटीभवत्तारक्- 

सदराज्ञानधारया ॥ २०३ ॥ 



२०४ शछो० | अष्टाविशमाहिकम् । ७९, 

गरुरिजातीयतया 
प्राप्यं शीघ्रं हि भ्यते । 

नयु एवं पाप्यङाभेऽस्य किं स्यादिलाशङ्खय 
आह 

एवं चानादिसंसारो- 
चितविज्ञानसन्ततेः ॥ २०२॥ 

ध्वंसे रोकोत्तरं ज्ञानं 
सन्तानान्तरतां श्रयेत् । 

इदमेव च अम्येरितो बाद्यराश्रयपराद्त्तिरि- 

त्युक्तम् ॥ 
यद्यपि च विज्ञानसन्तानस्य कारणमुक्तं, 

तथापि सहकारिखात् न तन्मुख्यमिदत्र मु- 
ख्येन कारणान्तरेण भाव्यमिदयाह 

असंसारोचितोदार- 
तथाविज्ञानसन्ततेः ॥ २०३ ॥ 

कारणं स॒ख्यमायं त- 
दरुविज्ञानमात्मगम् । 

मुख्यमिति उपादानरूपमिलयथेः ॥ 



८० श्रीतत्रारोके । 

तदेव अस्य उपपादयति 

अलन्तं स्रविरशेषाणां 
तत्रापणवशात् स्फुटम्॥२०४॥ 

उपादानं हि तयक्तं 
देहभेदे हि सपि । 

तत्रापणवश्चादिति उपादानकारणं हि अनु- 
गामि भवेदिति भावः ॥ 

नतु देहभेदे सति अन्यस्य अन्यत्र कथं 
खविरोषापणं न्याय्यमिलाश क्य आह 

देहसन्ततिगो मेदा- 
भद विज्ञानसन्ततेः ॥२०९५॥ 

न तथात्वाय योगीच्छा- 
विष्टश्चावशारीरवत् । 

न तथात्वायेति कचिदपि नानयोः भ्रयोज- 
कत्वमियथंः ॥ | 

नच अत्र कस्यचिद्िप्रतिपत्तिरिव्याह 
योगिनः परदेहादि 

 जीवत्तापादने निजम् ॥२०६॥ 



२०९ छो] अष्ट्विश्चमाहिकम् । ८१ 

देहमयजतो नाना- 
ज्ञानोपादानता न किम् । 

नानाज्ञानेति चक्षुरादीन्दियजानामिलयथः ॥ 
प्रक्रुतमवच उपसहरत 

तेन विज्ञानसन्तान- 
प्राधान्याद्योनसन्ततेः ॥२०७॥ 

अन्योन्यं गुरुसन्तानो 
यः रिवज्ञाननिष्ठितः । 

इत्थं स्थिते त्रयं सुख्यं 
कारणं सहकारि च ॥ २०८ ॥ 

एककारणकायं च 
वस्तविलयेष गुरोगणः । 

इत्थं स्थित इति योनसन्ततेयणभावेन य॒र- 
सन्ततेरेव प्राधान्ये न्याय्ये इयथः ॥ 

तदेव विभजति 

गुरूः कारणमतरोक्त 
तत्पल्ली सहकारिणी ॥ २०९॥ 

११ 



८२ श्रीतश्रारोके । 

यतो निशशक्तिकस्यास्य 
न यागेऽधिकतिर्भवेत् । 

सहकारिणश्च कदाचिदसंभवेऽपि न काचित् 
क्षतिरित्याह 

अन्तःस्थोद्ारसंवित्ति- 
राक्तेबाद्यां विनापि ताम् २१० 

सामथ्यं योगिनो यद्- 
हिनापि सहकारिणम् । 

एकजन्या आतरः स्यु- 
स्तत्सटग्यस्तु कोऽपि सः २११ 

पुनः परम्परायोगा- 
हुरुवर्गोऽपि भण्यते । 

मुख्य एष तु सन्तानः 
पूज्यो मान्यश्च सवेदा ॥२१२॥ 

तत्सह गिति युरुश्रात्रादिसदश इत्यथः २१२ 

इदानी 
ज्ञानख कययचितपापरि 1104429 | ( ९२) 



२१६ छो° 1 अष्टार्विदमादिकम् । ८३ 

अर 0 नि 

इदयादिना उपक्रान्तं नैभित्तिकदिनमख्यत्व- 
मेव निवांहयति 

गुवादीनां च सम्भूतो 
दीक्षायां प्रायणेऽपि च । 

यदहस्तदधि विज्ञानो- 
पायदेहादिकारणम् ॥ २१३ ॥ 

एवं खजन्मदिवसो . 
विज्ञानोपाय उच्यते । 

तादग्मोगापवगादि- 
हेतोर्देहस्य कारणम् ॥ २१४॥ 

दीक्षादिकश्च संस्कारः 
सात्मनो यत्र चाङ्कि तत् । 

भवेज्न्मदिनं मुख्यं 
ज्ञानसन्तानजन्मतः ॥ २१९५॥ 

स्वकं गृतिदिनं यत्त 
तदन्येषां भविष्यति । 



८७ श्रीतत्रारोके । 

नेमित्तिकं सतो यस्ा- 
च्छिवाभिन्नस्तदा भवेत्॥२१६॥ 

सखजन्मेति रिष्यादेः । इदमत्र तात्पर्य- 
यदिह सर्वेषां खजन्मदिनं तावन्मुख्यं नेमि- 
न्तिकम् । तथाहि यदि अयं देहो नाभविष्यत्, 
तज्ज्ञानमपि नाभविष्यत् । एवं य॒रुजन्मदिन- 
मपि, तदभावे कं सतापि खजन्मदिनेन 
स्यात् । एतच दीक्षासंस्कारं विना सर्वं व्यथ 
मिति तदिनमपि मुख्यमेव नैमित्तिकम् । तदपि 
विज्ञानसन्ततेरुत्पादात् जन्मदिनमेव । पायण- 
दिनमपि एवमेव यदघ्रापि रिवेनेकास्म्यापत्तिः। 
इयांस्तु विरोषो यदुभयमेतत् खपरयोरपि, इदं 
तु परस्येवेति । एवं च दिनच्रयस्यापि विज्ञानो. 
पायदेहादिकारणस्वं युक्तमेवोक्तमिति ॥ २१६॥ 

नु मरणमेव नाम किमुच्यते यसिन्सति 
रिवाभेदोऽपि भवेदिव्याशङ्कायां प्रसङ्गापतितं 
मरणखरूपमेव तावदभिधातुं प्रतिजानीते 

तत्र प्रसद्घान्मरण- 
खरूपं बृमहे स्फुटम् । 



२१९. श@ो° ] जष्टार्िश्माहिकम् | ८५ 

अनेन युबादिजन्मदीक्षापायणदिनाचीपयो- 
जनादिनिरूपणानन्तर्येण अनुजोदेशोदिष्टम- 
तिपरीक्षणमपि उपक्रान्तम् ॥ 

तदेव आह 

व्यापकोऽपि रिवः खेच्छा- 
 इप्तसङ्गोचसुद्रणात् ॥ २१७॥ 
विचित्रफखकमाघ- 

वद्रात्तत्तच्छरीरभाक् । 
किं नाम च अस्य शरीरभाक्छसुच्यत 

इत्याशङ्कय आह 

दारीरभाक्त्वं चेताव- 
दत्त भ॑स्थदेहगः ॥ २१८ ॥ 

संवित्तेः शुन्यरूढायाः 
प्रथमः प्राणनोदयः । 

तञ्च शरीरभाक्तवं संवित्तेरेतावत्-यदस्याः 
शुन्यदश्षामधिशयानाया वहिरुच्छलनादुदरा- 
काशगमें वतमानं देहं गतः प्रथमः म्राणनोदयः 

श्रार् संवित् प्राणे परिणता ॥' 



८६ श्रीतन्रारोके । 

इति नयेन आद्यस्पन्दसं्ञितया प्राणनामाच्र- 
रूपतया संवित् आदयानतामाश्चितेयथः ॥ 

ननु गभेस्थ एव देहः तस्यो यद्धतत्वेन 
प्राथमिकः भराणनोदयोऽपि स्यादियाशाङ्कवय आह 

गभस्थदेह निमाणे 
तस्येवेश्वरता पुनः ॥ २१९ ॥ 

असङ्गोचस्य तन्वादि- 
कत तेनेश उच्यते । 

तस्येवेति भ्राथसिकस्येव प्राणनोदयस्य । 
असङ्गोचस्येति अपरिण्हीतप्राणापानादयवच्छे- 
दस्येलयथंः । यद्वशादेव अयं प्रावादुकानां षवा- 
दस्तनुकरणसुवनादिनिमाता परमेश्वर इति ॥ 

ग्रही तसङ्लोचः पुनरयं जाञ्याचचेतनाधिष्ठेय 
एवेदयाह 

स वास्वात्मा द तस्यि 

नदेहयन््रे चिदात्मना ॥२२०॥ 
माणो विचरति 
भखायन्रगवायुवत् । 



२२४ छो० | सष्टाविंशमाहिकम् । ८७ 

अतः प्रागगादसंसप्तो- 
स्थितवत्स प्रवुद्यते ॥२२१॥ 

क्रमादेहेन साकं च 
प्राणना स्याहटीयसीं । 

तत्रापि कमंनियति- 
बरत्सा प्राणनाक्षताम्॥२२२॥ 

गर्णाति शन्यसुषिर- 
संविस्स्परांधिकत्वतः । 

एवं कमेण संपुष्- 
ह प्राणव श्वशम् ॥२२२॥ 

भोगान्कमकृतान्मुङ 
योन्ययोनिजदेहगः । 

स॒ इति प्रथमः प्राणोदयः । वाय्वास्मेति 
प्राणापानादिवायुपञथ्कार्मना श्हीतावच्छेद् इ 
त्यथः । अत इति एवं वास्वात्मनोऽस्य विचर- 
णाद्धेतोः । स इति गभ॑स्थो देहः। तदुक्तं पाक् 

सा प्राणव्त्तिः प्राणा सुपः पञ्चभिरात्मसात् । 
दें यत् रुते संवित्पृणं स्तनेष भासते ॥' (६।१४) 



८८ श्रीतन्रारोके । 

इति । तत्रापीति एवं बरीथस्स्वे सतीलथैः । 

अक्षताम्रहणे शुन्येदयादिहेवुः, शरन्याशद्चुरा- 
दीन्दियाधिष्ठानरूपाः सुषीनौडीटेभमानस्य सं- 
वित्स्प्स्य आधिक्यात् इन्द्रियनाडीषु प्राणना- 
त्मनः संविस्स्पक्च॑स्य उद्रेकेण अवस्थानादि. 
र्थः । अत्रापि हेतुः कमनियतिवलादितिः 
यद्भिप्रायेणेव 
(तामान्यकरणवृतिः प्राणाचा वायवः पश्च । (सांऽका०२९) 

इत्यादिः अन्येरुक्तम् । सुङ्क इति अथीद्रहीतसं- 
कोचः रिव एव ॥ 

नच एतत्खोपन्ञमेव अस्माभिरुक्तमिाह 

उक्तं च गह्कराभिख्ये 

दाख सीतांश्चमोटिना ॥२२४॥ 
यथा गहं विनिष्पाद्य 

गरही समधितिष्ठति । 
तथादेहीतनुंकवा 

क्रियादिशुणवजितः ॥ २२५ ॥ 
किंञ्चिरस्फुरणमात्रः भ्रा 

भिष्कटः सोऽपि शब्यते । 



२२७ ० ] अष्टाविंश्चमाहिकम् । ८६ 

` स्ृटेन्दरियादितच्छस्तु 
सकरात्मेति भण्यते ॥ २२६॥ 

इत्यादि श्रीगङ्करोक्तं 
तत एव पठेद्वह । 

० (+ ® तत एव बह पठेदिति असाभिस्तु अन्थ- 
विस्तरभयान्न पठितमिलयभिप्रायः। तदुक्तं तत्र 

्रह्यादिस्तम्बपयन्तं विश्वं तु सचराचरम् । 
मायातच्वसकाशात्त॒ सव॑मेब विनिःदघतम् ॥ 
धमोधमेनिबद्धस्तु पिण्ड उत्पद्यते तदा । 
तत उत्पद्यते गन्धः श्ुक्रशोणितसंभवः ॥ 
शुक्रान्मांसं ततो मेदो मज्ञा चाखीनि देहिनाम् 
रक्ताखक्लायुमांसं च धातुषटं भवेदिदम् ॥ 
शक्रं च शोणितं चेव अष्टधातुकयुच्यते । 
पशाद्धूतगणोपेतो देहो मवति देहिनाम् ॥ 
यथा गृहं तु निष्पा् गृही पातत तिति । 
एवं देहं विनिष्पाद्य देही तिष्ठति चेश्वरः ॥ 
पुरषः शुल्यरूपस्तु निष्क्रियो गुणवर्जितः । 
किचिस्स्फुरणमात्रस्तु निष्करुः स हि कथ्यते ॥ 
सकः कलया युक्तः शान्तात्मा प्रथुरन्ययः 
तस्मत्राणि च भूतानि इन्द्रियाणि दशेव तु॥ 
इन्द्रियाथौ मनो बुद्धिश्तथार्हकार एव च। 

 'वि्ञेयः सको देष धविवो देहे व्यवयितः ॥ 
१२ 



९.० श्रीतत्रारोके । 

मानुषाणां प्ूनां च सर्पाणां जरचारिणाम् । 
व्यापकोऽपि शिवाख्यो वै संसारे संव्यवयितः ॥' 

इत्यादि बहू ॥ 
इह मरणस्य नान्तरीयकद्त्तित्वात् जन्मा- 

भिधानपूवं समुचितं वचनमिव्याह 
क्षये तु कमणां तेषां 

देहयन्ेऽन्यथागते ॥ २२७ ॥ 
प्राणयन्रं विघटते 

देहः स्या्कुङ्यवत्ततः 
तेषां तु कमेणामिति देहारम्भकाणाम्। तत 

इति प्राणयन्रस्य विधटनात् ॥ 

तदिधटनमेव ददीयति 
नाडीचक्रेषु सङ्गोच- 

विकासो विपरीततः ॥२२८॥ 
मद्कः शोषः छिदिवत- 

छष्माभ्यपचयोचयेः । 
दवयवमाद् यक्कञ्चत् 

प्रा्संखानोपमदेकम् ॥२२९॥ 
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देहयन्त्रे विघ्नं 
तदेवोक्तं मनीषिभिः । 

विपरीततं इति संचितं हि नाडीचक्रं विक. 
सति, विकसितं च संकुचतीति । अभिः पित्त, 
तेन धाठुत्रयस्यापि अपचयादलयन्तं वा चयादस्य 
भङ्गादि भवेत् येन एतत् भरागूपासप्च्युतिमेव 
आसादयेदेवम् । किं बहूना यदेव नाम हि 
किंथित् देहयन्रे प्राक्संस्थानोपमदेकं, तदेव 
मनीषिभिविंघटनमिदय॒क्तं यद्धोके मरणमिति 
प्रसिद्धम् ॥ 

नच एतावतेवं अस्य संसारोच्छेद् इत्याह 

तस्मिन्विघटिते यन्त्र 
सा संविसख्राणनातमताम् २३० 

गृह्णाति योनिजेऽन्यत्र 
वा देहे कमचित्रिते । 

स देहः प्रतिबुध्येत 
प्रसुप्तोस्थितवत्तदा ॥.२२१ ॥ 



९र् श्रीतत्रारोके । 

तस्यापि भोगतद्ानि- 
मृतयः प्राग्वदेव हि । 

यच्र इति देहे वाशब्दादयोनिजेऽपि। परतिवु 
ध्येतेनेन अस्य खष्ठिरुक्ता । भोगतद्धानीति 

तसख्यपाक्षी, पषेव च अस्य स्थितिः ॥ 

एते च अस्य सखष्चादयः कर्मबलोपनता 
इति नियलयायपेक्षिखात् तत्तदरैचित्रयभाजो 
भवन्तीदयाह् 

विद्वषटिस्ितिसंहारा 
एते कमबखायतः ॥ २३२ ॥ 

अतो नियतिकाखादि- 
वेचिन्यानुविधायिनः । 

अनुयहः पुनरस्य कमोदि अनपेक्ष्यैव स्यादि- 
स्याह 

अनुग्रहस्तु यः सोऽयं 
स्वस्वरूपे विकस्वरे ॥ २३३ ॥ 

ज्ञघ्यात्मेति कथं कम- 
नियत्यादि प्रतीक्षते । 
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ननु अनुयहस्यापि कमादिदेतुते को दोष 
इयाराङ्खय आह 

` कमंकारनियलयादि 
यतः सङ्ोचजीवितम् ॥२३५॥ 

क 

सङ्गोचहानिरूपऽस्मि- 
न्कथं हेतुरनुथहे । 

अनुग्रहश्च कमिक- 
स्तीनश्चेति विभिद्यते ॥ २३५॥ 

प्राक् चेष विस्तरासप्रोक्त 
इति किं पुनरुक्तिमिः । 

यदुक्तं प्राङ् | 

धत्त॒ कसिश्चन शिवः खेन स्पेण भासते । 
तत्राख नाणुगे तावदपेक्ये मलकमंणी ॥ 
तथाखरूपताहानो तद्रतं हेतुतां कथम् । 
व्रनेन्मायानपेक्षत्वमत एवोपपादयेत् ॥ 
तेन श्रद्धः खप्रकाशः शिव एवात्र कारणम्।'(१२।११६) 

इति । प्रागिति शक्तिपातपरीक्षाहिके ॥ 

ननु एवंविधेन अनुम्रहेण अस्य किं स्या- 

दविलयाशङ्खय आह 



९. श्रीतत्रारोके । 

तेन दीक्षारिवज्ञान- 
द्ग्धसङ्गोचबन्धनः ॥ २३६ ॥ 

देहान्ते शिव एवेति 
नास्य देहान्तरस्थितिः । 

नन्वेवं देहान्तरानुत्पत्तो दीक्षेव कं निमि- 
त्तमुत निमित्तान्तरमस्तीलयाश्ञज्ञय आह 

येऽपि तखावतीणौनां 
रोकराज्ञानुवतिनाम् ॥ २६९७ 

स्वयम्भूमुनिदेवषि- 
मनुजादिसुवां ग्रहे । 

मृतास्ते तस्पुरं प्राप्य 
पुरेशेदक्षिताः कमात्॥२३८॥ 

मर्खंऽवतीयं वानो वा 
रिव यान्यपुनभेवाः । 

तत्र खयम्भुवो देधा 
केऽप्यनुग्रह तत्पराः ॥ २३९ ॥ 
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केऽपि खङ्र्यायातांश- 

स्थानमात्रोपसेविनः । 

येऽनुग्रहाथमाज्ञक्ता- 

स्तेषु यो वियते नरः ॥२९०॥ 

सोऽनुप्रहं स्फुटं याति 

विना मलयावतारतः । 

यस्तु खकार्यं कुवाण- 

सतस्स्थानं नांरातस्यजेत् २४१ 

यथा गोरी तपस्यन्ती 
करमीरेषु गुहागता । 

तत्रैव वा यथा ध्यानो- 

इरे नरह रि्विभुः ॥ २४२॥ 

वितस्तां नयतो देया 
खासयन्दप्त उत्थितः । 

साछिमामे यथा विष्णुः 

दिवो वा स्वोपभोगिनः २४२ 



९६, श्रीतत्रारोके । ̀  

तपस्यन्तो बदर्या च 
नरनारायणो तथा । 

इत्येवमादयो देवाः 
खकृलयांशास्ितास्तथा ॥२४५॥ 

आराधिताः खोचितं त- 
च्छीघं विदधते एखम् । 

खकृयांश्चस्ितानां च 
धाचि येऽन्तं जन्ति ते २४५ 

तत्र भोगांस्तथा मुक्त्वा 
मर्येष्ववतरन्दयपि। 

मलयांवतीणास्ते तत्त- 
दैशकास्तन्मयाः पुनः ॥२५६॥ 

तरीक्ाज्ञानचयादि 
ऋमायान्ति दिवात्मताम् । 

स्थावरायास्तियगन्ता 
परावोऽस्िन्टये खताः॥२५७॥ 
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स्वकम॑संस्करियावेधा- 
तष्टोके चित्रताज्ुषः । 

यद्यपि च अत्र पवित्रकविध्यनन्तरं तीथी- 
यतनचचेनमुषिष्ठ, तथापि तत् मरणोपयोगि- 
स्वात् तत्परीक्षान्तरुपक्षि्मिति न कथित् परवा- 
परव्याघातः। अनुयहतत्परा इति अबादिभ्यो हि 
तेभ्यः परमेशराज्ञया पथापि अष्टकानि अनु- 
ग्रहा्थसेव भुवमवतीणानीद्यारायः । स्फुटमिति 
अनुयहाथमेव एषामवतीणंतात् । तपरस्यन्ती- 
त्यादिना एषां खकायोबेदनं कृतम् । तत्रेति 
तत्परेषु मर्यष्वप्यवतरन्तीति तेषां साक्षादनु- 
रहकारिलाभावात् । तत्तदंशका इति ब्रह्मवि. 
ष्णुरुदरायंशा इव्यथः । असिन्द्य इति अु- 
्हार्थं खकायोर्थं च अवतीर्णे ॥ 

ननु यदि एवमत्र स्थावरादीनां सारोक्यं 
स्यात्, तन्मयुष्याणां का वार्तव्याशा ङ्ग्य आह 

पुंसां च पड्युमात्राणां 
सारोक्यमविवेकतः ॥ २४८ ॥ 

पञुमात्राणामिति अन्येषां पुनः सायुञ्यः- 
छ ® (५ 

द्यपि भवेदिति भावः ॥ २४८ ॥ 



९.८ श्रीतत्रारोके ! 

_ ननु -एषां स्थावरादिवदेव किमविवेकः सम- 
स्ति न वेदयाराङ्खय आह 

जविवेकस्तदिरोषा- 
नन्मेषान्मोव्यतस्तथा । 

तद्विशेषाचन्मेषादिति राजसात् पुंसाम् । 
मोदख्यत इति स्थावरादीनां तामसत्वात् ॥ 

नु अन्यत्र स्थावरादीौनां 
शेषां मृतानां चमाणि यान्ति योगं रिवाख्ये । 
वृक्षाणामपि दारूणि तेऽपि रद्रा न संशयः ॥' 

इति दशा शुद्रत्वमेव भवेदिप्युक्तम् । इह युन- 
रेषां सारोक्यं कस्मादभिहितमिदयाशङ्खय आह 

स्थावरद्यास्तयामवः 

स॒त्तयोत्तरतां च वा ॥ २५९ ॥ 
प्रपद्यन्ते न ते साक्षा- 

दरद्रतां तां कमात्पुनः । 
तथाभावमिति स्थावरादिरूपस्वम्। उन्तसे- 

तरतामिति पुमादिरूपतासादनक्रमेण ॥ 
अत पव आगमो ऽप्येवभिदाह 

हंसकारण्डवाकीर्णे 
नानातस्कुखाकुटे ॥ २५० \ 
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इत्येतदागमेषूक्तं 
तत एव पुरे पुरे । 

क्षेत्रमानं तरवे श्रीम- 
त्सवज्ञानादिषूदितम् ॥२५१॥ 

टद्भाद्धस्तशरत क्षत्र 
मनाचयस्धापत सत्त । 

यम्भूते सदं त॒ 
तदधंस्षियोजिते ॥ २५२ ॥ 

तच्वविर्स्थापिते रिख 
स्रयम्भूसदशां फम् । 

अतस्ववददाचयषा 

यिद्ध स्थापयते तद् ॥२९५९३॥ 
पुनर्विधिभवेदोषो 

ह्यन्यथोभयदूषकः । 
नु खयम्भ्वादीनां साक्षाव्सन्निधेः क्षेत्रादि. 

रूपत्वमस्तीति तद्रहे शतानां भवेदेवं, को दोषः; 
मनष्यादिप्रतिष्ठितानां लिङ्गानां पुनः कथमेवं 
युज्येतेव्याशङ्कां परशमयितुमागममेव संवादयति 
्षेत्रेलयादिना । आचार्योऽ उक्कर्षा ॥ 



१०० श्रीतन्नारोके । 

अतखविच्छमेव दशयति 
अहमन्यः परातमान्यः 

दिवोऽन्य इति चेन्मतिः २५४ 
न मोचयेन्न सुक्तश्च 

सवेमात्ममयं यतः । 
तसत्तच्वविदा यद. 

रस्थापितं रिद्सुत्तमम् ॥२५९५॥ 
तदेवायतनत्वेन 

संश्चयेद्धक्तिमुक्छये । 
तथाच आगमोऽप्येवमिलयाह 

उक्तं श्रीरललमासायां 
ज्ञात्वा काटसुपस्ितम् २५६ 

मोक्षार्थी न भयं गच्छ- 
र्यजेदेहमशङ्कतः । 

तीथोयतनपुण्येषु 
काठं वा वञ्चयेसिये ॥२८९. 

 अयोगिनामयं पन्था 
योगी योगेन वञ्चयेत् । 
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वञ्चने वसमथंः सन् 
्षेत्रमायतनं बेत् ॥२५८॥ 

तीर्थे समाश्चयात्तस्य 
वञ्चनं तु विजायते । 

ज्ञातेति 
शस्य वै लातमात्रय हस्पादो बाथ शुष्यतः। 
धूमो वा मस्तके नश्येदशाहं न स जीवति ॥' 

इत्यादयुक्तेस्तत्रयेरेव लक्षणे; । यजेदिति उक्का- 
न्लयादिकमेण । उकरान्यादावसमथंः पुनस्ती- 
थीदावनद्रानादिना देहं यजेत्, येन अस्य 
पुनजेन्ममरणायो गात् कारुवञ्नं सिध्येदिल्याह 
तीर्थेयादि; अत एवाह अयोगिनामयं पन्था 
इति 1 अनशनादिनापि देहं दक्तुमसमर्थेन 
क्षेत्रादि आश्चरयणीयमेव यद्वशात्खारसिके दे- 
हापगमे काटवथनं स्यादिदयाह वथने विति ! 
एकस्तुरशष्दो हेतो ॥ 

इदमेव च अत्र नाभिषेयं, यावदन्यदपीलाह 
अनेन च धरायेषु 

तत्तवेष्वभ्यासयोगतः ॥२५९॥ 



१५२ श्रीतच्रारोके | 

तावत्सिद्धिजुषोऽप्युक्ता 
सुक्तये कषेत्रोपयोगिता । 

धरादियोगिनां हि तद्धारणाक्रमेण तस्सि- 
दविमाक्तं तावत् सिद्ध, मुक्तिस्तु क्षत्रोपसेव- 
मद्धबादटदष्त भवः ॥ 

न्वेवं क्षेत्रोपयोगः किमज्ञानामेव;, किं खित् 
ज्ञानिनाभपीदयाशज््य आह 

सम्यग्ज्ञानिनि उन्तान्तः 
पुरस्तात्तपदेक्ष्यते ॥ २६० ॥ 

नन्वेवं ये न ज्ञानिनः, नापि पवः, तेषां 
का वातंलयाशङ््य आह 

पद्यूुनामेष वृत्तान्तो 
ये तु तत्तच्वदीक्षिताः । 

ते तदीशसमीपतवं 
यान्ति सखोचिलययोगतः ॥२६१॥ 

योग्यतावदश्चसंजाता 
यस्य यत्रैव वासना । 
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स तत्रेव नियोक्तव्यः 
युरेशाचोध्वेश्चुदिभाक् ॥२६२॥ 

इति श्रीपूवकथितं 
श्रीमत्सखायम्भुवेऽपिच। 

यो यत्रामिर्षद्धोगा- 
न्स तत्रैव नियोजितः॥ २६३॥ 

सिदिभाङ्मन्रसामथ्या- 
दिलयादयन्यत्र वर्णितम् । 

खोचियेति नतु क्षत्रोचिययोगतः । अन्यच्च 
श्रीमसत्खायम्मुवेऽपि च वणितमिति संबन्धः ॥ 

्षत्रोचिव्यात् पुनरेषां रोकधमिणां तत्सा- 
युज्यमेव भवेद् लयाह 

ये तु तत्तच्वविज्ञान- 
मन्रचयोदिवतिनः ॥ २६५ ॥ 

खतास्ते तत्र तदुद्र- 
सयुक्तवं यान्ति कोविदाः । 

नन्वेवमपि एषां सर्वेषां किमविरेषेणेव सुद्- 
स्वेन अवतारः, उत नेदाशङ््य आह् 



१०५९ श्रीतत्रारोके । 

तेषां सथुक्त्वं याताना- 
मपि संस्कारतो निजात् ॥२६९५॥ 
तथा तथा विचित्रः स्या- 

दवतारस्तदंश्तः । 
संस्कारत इति ब्राक्छमंवासनारूपात् ॥ 
तथा च आगमोऽपीलयाह् 

सिद्धान्तादो पुराणेषु 
तथाच श्रूयते बहु ॥ २६६ ॥ 

तु्ये सुद्रावतारत्वे 
चित्रत्वं कमंमोगयोः । 

नन्वेवमेकरूष्येऽपि रद्रसस्य कथमेतदुञ्ये- 
तेदयाशङ््य आह 

अनेकशक्तिखचितं 
यतो भावस्य यदपुः ॥२६.७॥ 

दाक्तिभ्योऽथौन्तरं नेष 
तस्समूहादते भवेत् । 

यच्छडदो हेतो भिन्नक्रमः, तेन वपुःशाब्दा- 

नन्तरं योञ्यः, एवं तहिं तत्तच्छक्तयतिरिक्तं 
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भावस्य रूपं पयेवस्येदिलयाशज्ञ्य आह शक्तिभ्यो- 
ऽथान्तरं नेष इति । ततोऽथोन्तरसवे तु अस्य किं 
स्यादिलयाशङ्खय आह तरसमूहाहते भवेदिति। य- 
दनेकाभाससंमृखनास्मको भाव इति एष तदा- 
भाससंमूछनामन्तरेण न किंचिदपि सूप विभू 
यादिलयस्स्सिद्धान्तः ॥ 

नञ्च अनेन प्रकृते किं स्यादिव्याशङ्य आह 
तेन राक्तिसमूहाख्यात् 

तस्पा्रद्रायदशतः ॥ २६८ ॥ 
कृतयं तदुचितं सियेत् 

सोंऽरोऽवतरतिस्छटम् । 
अतश्च अनेकाभासकदम्बतया उद्धासमा- 

नारदात् यस्मादेव आभासांशात् तत्तत्पाक्ष- 
मोनुयणं कायं सिद्धयेत् , स एव अमासांश 
फुटमवतरति तत्तदुदढरूपतां साक्चाहृहीया- 

दिदयथेः ॥ 
अत्रैव अधिकारिभेदात् वैचित्रयान्तरमपि 

दशेयितुमाह 
ये चाधरप्राप्तदीक्षा- 

स्तदाखानुञ्द्िताः परे ॥२६९ 
४ 2.1 



१७६ श्रीतत्रारोके । 

तच्वे मृताः काष्ठवत्तेऽ- 
धरेऽप्युत्कषभागिनः । 

ये तूञ्िततटुत्कषा- 
सते तदुत्तरभागिनः ॥ २७०॥ 

येऽप्यृ्वैतत्वदीक्नास्ते 
विना तावदहिवेकतः 

प्राप्ठाधरान्ता अपि त 
दीक्षाफरसुभागिनः ॥ २७१ ॥ 

अलयक्तास्था हि ते तत्र 
 दीक्षायामपि शाखितात् । 

विना विवेकादाखां ते 
श्रिता रखोकथसिदितः ॥२.७२॥ 

ये च छोकधमिण एवं अक्त्वादावधरपदे 

प्रास्योजनिकास्तत्रेव च सादराः, परे तदुत्तरे 
तेजस्तखादो तत्तखावतीणस्य अतिगुद्या्टका- 
दिमध्यादेकतरस्य स्थाने विनैव सन्धान सर 
तास्ते तत्र अधरेऽपि उत्कषभागिनः तस्स्थानस्- 
तसाधकान्तरवेरक्षण्येन भोगभाजो भवन्ती- 



२७२ शो° | अष्टाविशमाहिकम् । १०. 

यर्थः । ये यनरतत्वादाषेव पा्दीश्चाः, तत्र 
तथा अनाहतास्तेऽपि एवं स॒तास्तदुत्तरे तेज- 
स्त्वादावेव भोगिनस्तत्पदमेव आसादथन्ती 
दथः । येऽपि तेजस्तखादावू्ध्वे भापषदीक्षास्ते 
मोद्यादक्षखायवतीणंस्य सखयम्भुवः संबन्धिनि 
अधरे स्थाने प्राप्षभ्रयवोऽपि तदीक्षाफएरमेव 
सृष्ट भजन्ते । यतस्ते तथाविधायामपि दी 
क्षायां वद्धास्था गतानुगतिकया प्रसिधः 
्रादेव अधरायतनादावास्थां भिताः नहि 

एषामेवं शाद्लीयो विवेकः समस्ति येन दीक्षो- 
चितमेव स्थानमनुसरेयुः ॥ २७२ ॥ 

एवमियता किं पयेवसितमिदाश्चङ््य आह 

पश्युमात्रस्य सारोक्यं 
सामीप्यं दीक्षितस्य तु! 

तत्परस्य त॒ सायुञ्य- 
मिदयुक्तं परमेरिना ॥ २७३ ॥ 

दीक्षितखेति रोकधमिदीक्षया । तत्पर 
स्येति एवं दीक्षितत्वेऽपि तत्तस्स्थानादो भ्रतस्य ॥ 



१५८ श्रीतत्रारोके । 

सिद्धान्तादा पूर्व्वं दीक्षितस्य पुनस्तत्र अ- 
नास्थया तीथीदि आश्चयतः सर्वं निरथकमेव 
भवेदिल्याह् 

यस्तृध्वेश्ाखगस्तत्र 
लयक्ताखः संरायेन सः! 

व्रजज्नायतनं मेव 
फर किञ्चित्समश्युते ॥२.७४॥ 

उक्तं तद्धिषयं चेत- 
देवदेवेन यदथा । 

दीक्षा ज्ञानं तथा तीथं 
 तस्येयादि सविस्तरम् ॥२.५५॥ 

तदुक्तं 
दीक्षितः शिवसिद्धान्ते युरूपूजादिकां क्रियाम् । 
कूत्वान्ते च व्रजेयस्तु तीर्थमायतनादि बा ॥ 
बृथा दीक्षा वृथा ज्ञानं मव्राराधनमेव च | 
त्यक्तं तेनेव तस्स तीथंमाघ्रफटेप्युना ॥' 

इति ॥ २७५ ॥ 
यस्तु तावदयोग्योऽपि 

तथास्ते स शिवाख्ये । 
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पश्चादास्थानिवन्धेनं 
तावदेव फएरं भजेत् ॥२.७६॥ 

तावदयोग्य इति आजीवम् । पश्चादिति 
मरत्युसमय एव । तावदिति पूणम् ॥ २७६ ॥ 

नव॒ खयम्भ्वादीनामेव स्थाने मृतानामेवं 
भवेदिति कस्मादुक्त, यदन्यत्र अन्तर्वेयादावपि 
मरणस्थानत्वमभिहितभिदयााज्नय आह् 

नदीनगहदभ्रायं धि 
यच्च युण्यं न तन्मृतो । 

उत्कृष्टं तन्मृतानां तु 
खगभोगोपमोगिता ॥२७७॥ 

ये युनः प्रा्तविज्ञान- 
विवेका मरणान्तिके । 

अधरायतनेष्वाखां | 
भ्रितास्तेऽत्र तिरोहिताः॥२७८॥ 

निष्कृतिश्च एषा किमस्ति न वेदाश्च 
अह 

तज्ज्ञानदूषणोक्तं य- 
तेषां स्याककिर पातकम् । 



११०:  श्रीतघ्नारोके ।. 

तत्तत्पुरेशदीक्षादि 
कऋमान्नरयेदिति स्थितिः. ॥२७९॥ 

दीक्षायतनविज्ञान- 
दूषिणो ये तु चेतसा । 

अआचरन्त च तत्त 

सवे निरयगामिनः ॥ २८० ॥ 
नतु एते साक्षात् यदि आचरन्तो ददयन्त 

इति कुतस्तद्विरोष एषां ज्ञायेतेव्याशङ्गय आह 
ज्ञानायतनदीक्षादा- 

वास्थाबन्धपरिच्युतिः। 
व्यापारव्याहतेर्ञेया 

इह हि विधानि व्यापारव्याहृतानि संसारः 
भागीयानि केवस्यभागीयानि च । तत्र एषां 
कचिव्यथानुसन्धानं दत्तिः, कचिदयथायुस 
न्धानं, कवचच निरनुसन्धानमिति । तत्र आदय 
स्पष्ठ एव पन्था यथानुसन्धानं व्यापारदेभा- 
वात् । द्वितीयस्तु विपयंस्तो व्यापारदेरन्सः 
न्धानविपथेयेण दशनात् । त॒तीयस्तु नैवंविध 
इखाहं 
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तान्यपि दहिविधानि च।॥२८१॥ 
यानि जातुचिदप्येव 

स्वास्थ्ये नोद् मिषन्पुनः । 
असखास्थ्ये धातदोषोत्था- 

न्येव तद्धोगमात्रकम् ॥२८२॥ 
यानि संसारकेवल्यभागीयतया दिविधानि, 

तानि उयापारभ्याहृतानि खास्थ्ये कदाचिदपि 
नोदितानि यथा ज्ञानिनः संसारभागीयानि 
अज्ञानिनस्तु केवस्यभागीयानि, अखास्थ्ये पु- 
नधातुदोषवशादस्थितानि तद््धोगमात्रकमेव त- 
दानीमेषामेवंविधः प्राक्धमेबरोपनतो भोग एव, 
नतु शुभाशुभकारि किंथिदियथः ॥ २८२॥ 

नु कथं भोगमात्रकमेव एतदि्युक्तं यञ्ज्ञा- 
निनोऽपि अन्तश्च आत्तानां संसारवासनाना- 
मन्तरान्तरा दशेनादज्ञानितं स्यात्, अज्ञानि- 
नोऽपि ज्ञान्युचितानां संस्काराणामुदयात् ज्ञा- 
नित्भितीयारङ्ख्य आह 

धात॒दोषाच्च संसार- 
 संस्कारास्ते प्रबोधिताः । 



44. श्रीतत्रारोके । 

छिद्रगा अपि मूपिष्ठ- 
ज्ञानदग्धा न रोहिणः ॥२८३॥ 

ये तु केवल्यमागीयाः 
स्वास्थ्येऽनुन्मिषिताः सदा । 

अस्वास्थ्य चोन्मिषन्येते 
संस्काराः शक्तिपाततः॥२८०] 

मूयिष्ठेति एषां हि वङवञ्ज्ञानमिलादायः । 
अयुन्मिषिता इति अथांदज्ञानिनः ॥ 

नयु खास्थ्याविश्ेषेऽपि ज्ञानिनां धातुदो- 
षादेते संस्काराः बुद्धाः, इतरेषां तु शक्तिपा 

~ 

तत इति कतस्योऽयं षिरेष इलयाराज्खय आह 

यतः सांसारिकाः पूरव- 
गाटभ्यासोपसंस्छृताः । 

इत्यूचे युजगाधीश 
स्तच्छिद्रेष्विति सूत्रतः ॥२८९५॥ 

ये तु केवस्यभागीयाः 
प्रययास्ते न जातुचित् । 
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अभ्यस्ताः संखतेभीवा- 
तेनेते राक्तिपाततः ॥ २८६ ॥ 

नच एतदस्दुपनज्ञमेवेवयाह इतीवयादि । त. 
च्छिद्रेष्विति सूत्रत इति 

` तच्छिद्रेषु प्रल्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः (४।२७) 

इति सूत्रे इव्यथः । सांसाककाणां हि व्यापा 
रादीनां जन्मान्तरीयो गाढाभ्यासोऽस्ि नि. 
मित्त, यद्रशादेषामुदयोऽपि स्यात्, इतरेषां त॒ 
संसारिषु अभ्यासो नास्ति, काद्ाचित्कश्च उदयो 
हदयते, तदत्र केनचित् निमित्तेन भाव्यम् । 
सच शक्तिपात एवेति युक्तमुक्तमेते संस्काराः 
शक्तिपातत इति ॥ 

ननु एवं ज्ञानिनोऽपि एते संस्कारास्तिरो- 
धानरशक्तिपातहेतुका एव सन्त्वियाशङ्खय आह 

व्यापारष्याहतेस्तेन 
धातुदोषभ्रकोपितेः । 

अप्राक्तनिश्वयामर्शेः 
 सुप्तमत्तोपमानकेः ॥ २८७॥ 

१५ 



९१४ ` श्ररतत्रारोके । 

विपरीतेरपि ज्ञान- 
दीक्षागुवादिदृषकेः। 

तिरोभावो न विज्ञेयो 
हृदये रूल्यभावतः ॥ २८८ ॥ 

अप्रा्तनिश्चयामर्शैरिति अन्यथासिद्धत्वात्। 
रूढ्यभावत इति अस्य हि अन्यन्न अस्ति चढ- 
तरमभ्यास इति भावः ॥ २८८ ॥ 

अतश्च अस्य अन्येऽपि सांसारिकः सं 
स्काराः सन्तीह | 

अत एव प्रबुद्धोऽपि 
कर्मोत्थान्भोगरूपिणः । 

यमकिङकरसपादि- ` 
प्रययान्देहगो भजेत् ॥२८९॥ 

तहिं अस्य किं नाम सुक्तस्मिलयाशङ्गय आह 
नैतावता न सुक्तोऽसौ 

मृतिर्भगिो हि जन्मवत् । 
स्थितिवच्र ततो इःख- 

सुखभ्यां मरणं हिधा ॥२९०॥ 
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अतो यथा प्रबुद्धस्य 
 सुखदु;ःखविचित्रताः । 

सितो न धन्ति सुक्ततवं 
मरणेऽपि तथेव ताः ॥२९१॥ 

अत इति जन्मादिवत् मरणस्यापि भोग- 
विशेषात्मकतात् ॥ २९१ ॥ 

योगिनां युनज्ञोनिभ्योऽपि सतावतिश्चय 

इह 
ये पुनर्योगिनस्तेऽपि 

यस्िस्तच्वे सुभाविताः । 
चित्तं निवेदायन्त्येव 

तं यान्त्यराङ्िताः॥२९२॥ 
निवेदायन्तीति उत्कान्यादिनिमित्तम्। अ 

शङ्किता इति मरणव्यथाययोगात् ॥ २९२ ॥ 

तथाच आगमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीखच्छन्द् ततः षोक्तं 
गन्धधारणया गताः । 



११६ श्रीतत्रारोके । 

इत्यादि भाटिनीशाे 
धारणानां तथा एटम् ॥₹२९२॥ 

यदुक्तं 
श्वारणां गन्धतन्मात्रे श्राणांस्त्यक्त्वा त॒ योगिनः । 

ते यान्ति ताद्शीं भूतिं धरित्याः परमां तुप ॥ 
(१०।७८८) 

ईति । 
“रसतन्माघ्रमत्रे वै कृत्वा सम्यक् तु धारणाम् । 
अपां योतिं परशं ग्राप्रा $१००००००१०००००००००९ | 

(१०।७९९) 

इति च। श्रीपूर्वशाख वु दादशपटरासखथ्रति षि- 
तल एतदुक्तमिति तत एव अवधायेम् ॥२९३॥ 

ननु मरणं चे्योगिनामस्ति अवद्यं, सुख- 
दुःखाद्यात्मा तद्धोगोऽपि स्यात् ; तकिमेतदुक्त- 
भिल्याशङ्ख्य आह 

एतेषां मरणाभिख्यो 
भोगो नासि तुये तनुम् । 

धारणाभिस्यजन्याश्यु 
परदेहपरवेङवत् ॥ २९४ ॥ 

नयु कियान् मरणाभिख्यो भोगो य एषां 
नास्तीलाराङ्खय आह 
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एतावान्प्रतिमोगो हि 
ममच्छिन्मूढताक्षगा । 

ध्वान्ताबिरुत्वं मनसि 
 तच्ेतेषु न विद्यते ॥ २९९५॥ 

तदिति ममेच्छिदादि ॥ २९५ ॥ 
तदेव उपपादयति 

तथाहि मानसं यलं 
तावत्समधितिषएठति । 

अहंरूद्या परे देहे 
 यावस्स्याहुद्धिसंचरः ॥ २९६ ॥ 

म्राणचक्र तदायत्त- | 
मपि संचरते पथा । 

तेनैवातः प्रबुद्येत 
` परदे हेऽक्षचक्रकम् ॥ २९७ ॥ 

यदि हि नाम खदेहं दयजतो योगिनो 
मर्मसु वेदना, इन्द्रियेषु मोहो, मनसि तमो- 
मयत्वं च अभविष्यत्, तदयं तस्मयलनिरवर्यं 
प्रपुरप्रवेशादि एवं कथङ्कारमकरिष्यत्। मनः- 



४६८ श्रीतक्रारोकेः। 

प्रयल्ञाधीन एव हि योगिनः परदेहे बुद्धिाणा- 
दिसंचारः, येन अस्य तन्न अहन्तापररोहः ॥ 

अ (५ 

ननु भ्राणादेरिन्द्रियचक्रस मनोऽनुगाभि- 
त्वमेव कससादिव्याशङ्कां दष्टान्तदिशा उपश- 
मयति 

मक्षिका मक्षिकाराजं 
यथोव्थितमनूत्थिताः । 

स्थितं चानुविशचन्लेवं 
चित्तं सवाक्षव्ृत्तयः ॥ २९८ ॥ 

एवं योगिनां देहापगमेऽपि अन्यवदिन्द्रि- 
याणामन्तरा अस्तमयो नास्तीयाह 

अतोऽस्य परदेहादि- 
संचारे नासि मेटनम् । 

अक्षाणां मध्यगं सूक्ष्म 

स्यादेतदेहवत्पुनः ॥ २९९ ॥ 
अत. इति स॒तिभोगाभावात् । ननु एतस्ि- 

्.. देहे . गाढमर्मप्रहारमात्रेणेन्द्ियाणामन्तरा 
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मेखनं भवेत्, कथं पुनस्तत्यागेनेदाशङ्य 
उक्तं सूक्ष्मं स्यादे तदेहवस्पुनरिति ॥ २९९ ॥ 

पएतद्व हशछन्तगभसुपरसहरत 

एवं परशरीरादि- 
चारिणामिव योगिनाम् 

तत्तत्तखद्ारीरान्त- 
श्चारिणां नासि मूढता ॥३००॥ 

ते चापि दिविधा ज्ञेया 
रोकिका दीक्षितास्तथा । 

पूर्वे रिवाः स्युः क्रमशः 
परे तद्धोगमात्रतः ॥ ३०१ ॥ 

दीक्षाप्यृभ्वाधरानेक- ` 
मेदयोजनिकावकशात् । 

भिद्यमाना योगिनां स्या 
हिचित्रफर्दायिनी ॥ २०२॥ 

रोर #९ 

ते इति योगिनः। रोकिका इति पातञ्न- 
खादिनिष्ठाः ॥ २०२ ॥ 



१.२७ श्रीतत्रारके । 

एवं योगिनो भरतदत्तान्तमभिधाय, ज्ञानि- 
नोऽपि आह 

ये तु विज्ञानिनस्तेऽत्र 
दधा कम्प्रेतरत्वतः । 

तत्र ये कम्प्रविज्ञाना- 
स्ते देहान्ते शिवाः स्फुटम् २०३ 

पतदेव उपपादयति 

यतो विज्ञानमेतेषा- 
सुत्पत्नं नच सुस्फुटम् । 

विकत्पान्तरयोगेन 
नचाप्युन्मूटितात्मकम्)२०५॥ 

अतो देहे ् रमादोत्थो 
विकल्पो देहपाततः । 

न्येदवदयं तच्चापि 
बुध्यते ज्ञानस॒त्तमम् ॥ ३०९५ ॥ 

नच सुस्फुटमिति देहबरोपनतेन विकस्पेन 
ग्टपनात् । विकस्पान्तरेति विरुद्धस्य पदे०्डा 
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नलु देहपाते विकल्पस्य पशमोऽस्तु, षर्फु- 
ध. ० 

टक्ञानोदये तु को हेतुरियाशङ्खय आह 

संस्कारकत्पनातिष्ठ- 
द्ध्वस्तीकृतमन्तरा । 

प्राप्तपाकं संवरीतु- 
रपाये मासते हि तत् ॥२०६॥ 

ये तु स्भ्यस्तविज्ञान- 
मयाः शिवमयाः सदा । 

जीवन्मुक्ता हि ते नेषां 
मृतो कापि विचारणा ॥२०.५॥ 

प्ाप्तपकमिति पयं काष्ामधिरूढमिदयथंः। 
संवरीतुरिति पिधायकस्य देहस्य ॥ ३०७॥ ` 

नयु किं न ज्ञानिनां प्रतो विचारः, यत्तेऽपिं 
तदा > द्हाद्यया ष्व कन वलाद्ङ््व 

टश्मान्तगभवह् 

यथाहि जीवन्सुक्तानां 
स्थितो नासि विचारणा । 

१६ 



१२२ श्रीतत्रारोके । 

सुखिदुःखिविमूटत्वे, 
सृतावपि तथा न सा ॥३०८॥ 

तथाच जागम इलाह 

श्रीरतरमाखाशाचे त- 
दुवाच परमेश्वरः । 

खराख्रे चाप्यहीशानो 
विश्वाघारधुरन्धरः ॥३०९॥ 

खश्ा्रे इति आधारकारिकास ॥ ३०९ ॥ 
तदेव कमेण पठति 

रथ्यान्तरे मूतरपुरीषमध्ये 
चण्डाटगेहे निरये इमरान । 

सचिन्तको वा गतचिन्तको वा 
ज्ञानी विमोक्षं खमतेऽपि चान्ते॥३१० 
निरये इति अपक्रष्टस्याने इयथः ॥३१०॥ 
एतदेव संक्षेपेण व्याचष्ठे 

अपिचेति ध्वनिर्जीव- 
न्सुक्ततामस्य भाषते । 
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सचिन्ताचिन्तकतवोक्ति- 
रेतावत्संभवस्थितिम्॥ ३११ ॥ 

न केवङमन्ते ज्ञानी विमोक्षं छभते, याव 
जीवन्नपीयथः । एतावदिति आसङ्रहित 
इति यावत् ॥ ३११ ॥ 

इतरत्रापि तात्पयार्थं तावदाह 

तीर्थ श्वपचग्रहे वा 
नष्ठस्खतिरपि परित्यजदेहम् । 

ज्ञानसमकाटसुक्तः 
कैवल्यं याति हतशोकः ॥२१२॥ 

अनन्तकारिका चेषा 
प्राहेदं बन्धकं किर । 

सुकृतं दुष्कृतं चास्य 
दराङ्घं तच्चास्य नो भवेत् ॥२१३॥ 

ज्ञानिनो हि बन्धकं कर्म नास्तीदयस्य 
तीथोदो मरणे न कथिद्धिशेष इद्यत्र तात्पयेम्॥ 



९२४ श्रीतत्रारोके 

तदेव पदशो व्याचष्ठे 

अपिह्ाब्दादद्धप्तस्य- 
लया वा संभाभ्यते किर । 

मृतिनष्ठस्मतेरेव 
स्ते; प्राक् सास्तु किं तया॥१३५॥ 

छिङ् संभावनायां स्या- 
दियत्संमाग्यते किर । 

सच कारध्वनिः प्राह 
मृतेसुक्तावहेतुताम् ॥ ३१९५ ॥ 

इह मरणं तावत् नष्टस्परतेरेव भवतीति सं- 
भवन्या अपि मरणास्प्राक् स्मया न कथिदरथः 
इति । अपिशब्दादनष्टायां स्परतो संभावनापि 

` अफटग्रथेवेयथः । लिङ्किति परिलजेदिति । 
इयत्सं भाव्यते इति ज्ञानी हि नष्स्परतिरनष्ठ- 
स्मरतिव यत्र तत्र देहं परियजतीति । सतेसु- 
क्तावहेतु तामिति ज्ञानप्राप्येव हि अयं सुक्तः, 
किमस्य सरणेनेदयारयः ॥ ३१५ ॥ 
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ननु ययेवं ज्ञानसमकारमेव मुक्तः, किं 
कैवल्यं थातीत्युक्तमिदाशङ्खय आह 

केवल्यमिति चाशङ्ा- 
पद् याप्यभवत्तनुः । 

भेदभ्रदव्वेनेषापि 
ध्वस्ता तेन विश्चोकता ॥२१६॥ 

आराङ्ापदमिति ज्ञानसमकारमेव अयं 

किं मुक्तो न वेति । अत एव हतशोको 
निःशङ्क इत्युक्तम् ॥ ३१६ ॥ 

ननु किमिदमाशङ्कापदं, नहि ज्ञानिनो 
देहादि किंचिहन्धकं, यदुक्तं 
(सम्यन््ञानाधिगमाद्धमोदीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशषाचक्रभमवद्धुतश्चरीरः।।' (सां०का०६७) 

इतीलयाशङ््य आह 

परदेहा दि संबन्धो 
यथा नास्य विभेदकः । 

तथा स्वदेदसबन्धो 
जीवन्धुक्तस्य यदयपि ॥३१५७॥ 



श्रीतत्राखेके । 

अतश्च न विदोषोऽस्य 
विश्वाङृतिनिराकृतेः । 

शिवाभिन्नस्य देहे वा 
तदभावेऽपि वा किर ॥२१८॥ 

तथापि घ्राच्यतद्धेद- 
संस्काराशङ्नस्थितेः । 

अधुनोक्तं केवरतवं 
यहा मात्रन्तराश्रयात् ॥३१९॥ 

तान्येनं न विहुभिन्ं 
तेः स युक्तोऽभिधीयते । 

इह ज्ञानिनः परदेहसंबन्धवत् खदेहसबन्धो 
न बन्धको यतोऽस्य सति असति वा देहे 
शिवाभिन्नस्य विश्वाकारसरे निराकारते वा 
कश्चिद्िरोषो नास्ति यथपि, तथापि सति देहे 
भेद संस्काराशङ्ापि संभाव्येति अधुना देह- 
पातानन्तर्येण केवल्यं यातीस्युक्तम् । अथवा जी- 
वतोऽपि अस्य सक्तदेहसद्धावात्परमातरन्तराणां 
तदा न ज्ञानमधुना तु ज्ञानमिति ॥ 

१. (व १, 
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तथाच आगमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीमन्रेशिरसेऽप्युक्तं 
सूर्येन्दु पुटवमिते ॥ ३२० ॥ 

जुगुप्सा मावभङ्कस्े 
सर्वतः स्तम्भवस्स्थिते । 

सर्वव्यापत्तिरहिते 
प्रमाणप्रययातिमे ॥ २२१ ॥ 

तस्मिन्वोधान्तरे खीनः 
क्मकतोप्यनञ्जनः । 

प्रधानं घट आकारा 
आत्मा नष्टे घटेऽपि खम्॥३२२ 

न नरयेत्तददेवासा- 
वात्मा हिवमयो भवेत् । 

सतन्नोऽवस्थितो ज्ञानी 
प्रसरेस्सवेवस्तघु ॥ ३२३ ॥ 

तस्य भावो नचाभावः 

संस्थानं नच करपना । 



१२८ श्रीतत्रारोके | 

प्रधानं कार्यकारणावयारञ्धं प्राधानिकं शरी. 
रमिः, तेन शरीरघटयोयात्माकारशयोश्च तु- 
ल्यत्वमिति । यथा घटे नष्टे तदवच्छिन्नं खं न 
नयति, तथा दारीरे नष्टेऽपि आत्मा, किंतु 
अनवच्छिन्नखसखवरूपमय एव भवेत् । तदसौ 
तत्तस्प्रतिनियतकमेकारित्वेऽपि तस्मिन् परपर 
माततथा बरख्याते, अत एव खप्रकाशत्वात् भ्र 
माणघ्रययातिगे तदमलेये, अत एव सूर्येन्दु- 
पुटवर्जिते प्रमाणप्रमेययुगरकानवच्छिन्ने, अत 
एव जुगुप्सा जुखप्स्य वस्तु तद् भावरूपमजु- 
गुप्स्यं च तयोभंङ्गस्थे हेयोपादेयकल्पनानि- 
मुक्ते, अत एव 

सवाः चक्तीधेतसा दशनाया; 
खे खे वेद्ये यांगपद्यन विष्वक् | 

कषिघ्वा मध्ये हाटकस्तम्भभूत- 
सिष्ठन् विश्वाधार एकोऽवमासि ॥ 

इत्याद्युक्त्या सवतः स्तम्भवस्स्थिते, अत एव 
सदसदायविकर्प्यत्राच्छब्द संस्पदासदहिष्णो 
निर्विकल्पात्मनि बोधान्तरे रीनत्वादनज्ञनो 
निरुपाधिविदेकघनखखरूप एवेय्थः । अतश्चैवं 
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ज्ञाततक्ो ज्ञानी खातच्यमास्थितः सवेवस्तुषु 
कक न अ 

प्रसरेत् सर्वैत्र एेकास्म्यनेव तिष्ठेत् । नहि अस्य 
जन्ममरणादिलक्षणा काचिद्रास्तवी कल्पना 
अस्तील्यथः ॥ 

राश्लान्तयण्यपि एवमिदयाह 

` एतदेवान्तरागुयं 
गुरर्गतास्वभाषत ॥ ३२४ ॥ 

तदेव आह 
यं यं वापि सरन्भावं 

 लयजलन्ते कटेवरम् । 
तं तमेवेति कोन्तेय 

सदा तद्धावभावितः ॥ ३२५॥ 
तस्मात्सर्वेषु काटेषु 

मामनुस्मर युध्य च । 
तदेव व्याचिकीषुः पीटिकाबन्धं कर्तं गी- 

तामेव तावत् संशय अभिधत्ते यदेयादिना 

यदा सत्वे विदद तु 
प्रटीनस्तृष्वगस्तदा ॥३२६॥ 

५५७ 



५३० श्रीतत्रारोके । 

क्रमाद्रजस्तमोरीनः 
कमंयोनि विमूढगः । 

यदा हि कस्यचिदाजन्माभ्यासात् सत्व- 
रजस्तमसां मध्यात् यद्यदेव प्रख्यसमये विचधं 
भवति, तदा अस्य तदोचिदयादेव मनुष्यस्थावरा- 

(का, 

दिरूपतया गतिः स्यादिति बाक्याथः। यदधीतं 

धयदा सचे प्रषृत्ते तु प्रय॑ याति देहभृत् । 
तदोत्तमविदां टोकानमटन्प्रतिपद्यते ॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कमेसङ्धिषु जायते ।. 
तथा प्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ (१४।१५) 

इति ॥ 

नयु अन्तकाटे सचादिमयवेऽपि शासा. 
यासदहिकागद्दादिषेव श्येन सर्वेषां मूढतयेषे 
भाव्यं, तथासे च एषां कथमृष्वेगलयादिसमु- 
चिता देहान्तरसङ्गतिः संगच्छतामिदयाशङ्खय 
आह 

प $ क 

तत्रेन्द्रियाणां संमोह- 
श्ासायासपरीतता ॥ ३२७ ॥ 
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इत्यादिरृतिभोगोऽयं 
देहे न यजनं तनोः । 

इह यन्नाम सलयामपि तनो उन्दियसंमोहादिः, 
सोऽयं गोण्या व्या देहदययजनरष्दवाच्यो परति- 
भोग उच्यते, नतु साक्षादेव देहयागस्तदानी- 
मपि अस्य स्फुटसवेनेव अवस्थानात् ॥ 

ननु ययेवं, तदेहस्य साक्षाच्यागः पुनः कदा 
स्यादिदयाशङ्य आह 

यस्त्वसो क्षण एवेक- 
श्वरमः प्राणनारमकः ॥२२८॥ 

यदनन्तरमेवेष 
देहः स्यात्का्ठकुञ्यवत् । 

सा देहलयागकालंश- 
कटा देहवियोगिनी ॥ ३२९ ॥ 

तत एव हि तदेह्- 
सुखदुःखादिकोञ्िता । 

तस्यां यदेव स्मरति 
प्राक्संस्कारपरबोधतः ॥२२०॥ 



१३२  श्रीतश्रारोके । 

अदृष्टाभ्यासमूयस्त- 
दाक्तिपातादिहत॒कात् । 

तदेव रूपमभ्येति 
सुखिटुःखिविमूटकम् ॥३३१॥ 

यः युनरयमेक एव एतदनन्तरं श्चणान्तरस्य 
अनुदयादसहायः, अत एव चरमः, अत एव 
प्राणापानादिविभागस्य च्रुटितत्वासप्राणनास्मक- 
स्तावत्संकुचितसंवित्छ भावः क्षणो यदानन्तर्य- 
णेव ॒ च देहस्य काष्टरोष्टादिषमेयान्तरसमा- 
नकक्ष्यत्वमभिखक्ष्यते, सा साक्षात् देहदय- 
जनदाब्दवाच्या स्वजनसंटशक्षणीया कारश. 
स्यापि अंशञरूपा कठा तदाद्यैबन्धप्रच्यावात् 
देहवियोगिनी, अत एव तच्चिबन्धनसुखादिको- 
ञ्िता संङुचितसंविन्मात्ररूपेयर्थः। तस्यामेव 
च अन्यक्षणदङ्नायां अदृष्टादिहेतुबरोपनतात् 
पराक्सस्कारस्य प्रबोधात् यदेव सचवादिप्रधानं 
किंचिदेहान्तरासद्धि सरति, तदेव अस्य परथ- 
मसंबिदनुण्हीतं रूपं संपयत इल्यः ॥ ३३१॥ 
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एवमेतदज्ञविषयममिधाय, खभ्य॑स्ताखभ्य- 
स्तज्ञानिविषयतयापि अभिधत्ते 

या निःसुखटुःखादि 
यदि वानन्दरूपकम् । 

नेःसुखदुःखादीति विश्ोत्तीणसंविद्रपमि- 
यथः । आनन्दरूपकमिति परणपरबरह्मार्मक- 
मिदयथः । यदुक्तं 

न दुःखं न सुखं यत्र न ग्रां ग्राहकं नच । 
नचासि सूटमावोऽपि तदसि परमार्थतः ॥' 

१ ( स्पन्का० १।५) 
इति । 

“आनन्दो ब्रह्मणो रूपम् ॥ 
इति च ॥ 

नतु सरणमात्रादेव अस्य कस्ादेव॑रूपला- 
पत्तिः स्यादिव्याराङ्ख्य प्रतिविधत्ते तदेवेलयादिना 

ऊ ऊर, 

तस्पाद् त तदवष 

यतः स्मरति संविदि ॥२२२॥ 
इह अन्त्य क्षणे हि अभ्यासमूयस्तादिना 

येनेव रूपेण अमे भवितव्यं, तत्संस्कारस्येव 
प्रवोधेन भाव्यम्, तद्रशात्तत्सरणं, तस्स्मरलया 
च तद्धावप्राधिरिति ॥ ३३२ ॥ 



१३४ श्रीतच्रारोके । 

नव॒. नियाविद्ध्षखसरूपायाः संविदस्ताव- 
ज्नास्ति परखीनस्वं, तद्धिष्ठेयत्वमेव देहत्वं; तच्च 
नीरपीतादिभिरपि अविशिष्ट, तत् कथमेवं दे- 
हस्येव प्रटीनतमुच्यमानं संगच्छतां येन स्पर- 
त्यादिचिन्तापि स्यादिव्याराज्ञय आह 

प्राक् प्रस्फुरद् धिकं 
देहोऽसौ वचिदधिष्ठितेः । 

इह यत् नीरखाद्यपेक्षया प्रथमतरं चिद्धि 
छानवदात् सम्यगनधिकबृत्तित्वेऽपि दपंणप्रति- 
विंववद्धिकतया स्फुरति असो देहः परमातद्- 
शामधिदयानस्तच्छब्दव्यपदेदयः स्यादिलयथः ॥ 
नु एतावता प्रखीनताथेः क इत्याशङ्य आह 

यदेव प्रागधिष्ठानं 
चिता तादात्म्यवृत्तितः॥३२३॥ 

सैवात्र रीनता प्रोक्ता 
सत्वे रजसि तामसे । 

यदेव हि चिता प्रागस्याथिष्ठानं, सेव अ . 
सत्त्वादि अधिल रीनता पोक्ता; किंनाम 
असमज्ञसमस्या इव्यथः । ननु इह निखिरमेव 
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भावजातं बिदधिष्ठानवशास्सत्तामुपेयात्, अ- 
न्यथा हि न किंचिदपि चेयेत, अतश्चिदधिष्ठा 
नत्वमेव चेत् म्रटीनत्वं, को विरोषो जीवनम- 
रणयोरिलाराङ्खय उक्तं॑तादत्म्यव्रत्तित इति । 
इह देहादीनां संवित्तादात्म्यबृत्तितवेऽपि तत्लात- 
व्यादेव तदनात्मद्ृत्तितयेव आधिक्येन प्रस्फुरणं 
जीवनम्, अन्यथा तु परटीनखादिराब्दव्यप- 
देश्यं मरणमिति तात्पयांथः ॥ 

ननु आस्तामेतत् ; देहस्य पुनः चिता नी- 
रायपेक्षया भागधिष्ठानमिदयच्र किं निवन्धन- 
मियाशङ्य आह 

नीरुपीतादिके ज्ञेये 
यतः प्राद्रस्पितां तनुम् ३३४ 

अवदहुयव सवातत 

रधिष्ठानं करोयलम् । 
अत एव संविदयिष्ठेयत्वाविरोषेऽपि नीरा 

दिभ्योऽस्ति देहस्य विष इद्याह 
अतोऽधिष्ठेयमात्रस्य 

दारीरत्येऽपि कुड्यतः ॥२३९५॥ 



१३६ श्रीतत्रारोकै । 

देहस्यास्ि विशेषो य- 
त्सवाधिष्ठेयपूवेता । 

नु एवमपि संविदधिष्ठेयत्वाविरेषात् नी- 
खादीनामपि कथं न प्ररीनत्वं प्रोक्तमिलया- 
राङ्खय आह 

तादास्म्यन्र्तिरन्येषां 
तन्न सलयपि वेदयते ॥ ३३६ ॥ 

वेयानां किन्तु देहस्य 
निलयाव्यमिचरित्वतः। 

तत् तस्मात् देहस्य चिता प्रागधिष्ठेयतादेहंतो- 
रन्येषां नीखादीनां वेयानां संभवन्ती अपि वेद. 
यित्तखभावायां संविदि तादास्म्यृत्तिनं अनु- 
भूयते तेषामिदन्तया परामशोत्। देहस्य पुनर्वे- 
यस्वेऽपि सा सर्वैकाठमव्यभिचारिणी अहन्ता. 
परामशसदिष्णुतया प्रमात्रूपस्य अविच्युतेः ॥ 

एवंरूपतायां च अन्र कि निमित्तमिदया- 
गराङ्खय आह् 

सा च तस्यैव देहस्य 
पूवेश्यन्तजन्मना ॥ २३५७॥ 
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स्मया प्राच्यानुभवन- 
कृतसंस्कारचित्रया । 

सेति तादार्म्यव्र्तिः। तथाते हि पूरवैरारीर- 
प्रायणान्लक्षणे प्रागनुभवाहितसंस्कारसमुत्थ 
तस्य नित्याव्यभिचरितसंविद्रपस्य देहस्यैव स 

पको 

रणं निमित्तम् । येनेव हि वस्तुना सदा भा 
वितान्तःकरणः, तदेव अरणसमये सरति, 
तद्धावसेव च पाप्रोतीति । अत एव 

^.“ "““" तदैवैष यतः सरति संविदि । ( ३३२ ) 

इति अनन्तरमेव उक्तम् ॥ 

अत एव असमद्ुरुभिरपि युक्तमेवोक्तमिव्याह 

युत््यानयास्सत्सन्तनः 

गुरुणा कष्टेन यत् ॥ ३३८॥ 
देहाविशेषे प्राणाख्य- 

दद्य े तुरुदीरितम् । 
तद्य॒क्तसन्यथा ब्रम 

दाये को हेतुरेकतः ॥३३९॥ 
१ 



१३८ श्रीतत्रारोके । 

देहत्वस्याविरोषेऽपी- 
येष प्रश्नो न शाम्यति ¦ 

यन्नाम श्रीमत्कष्टटपादेः 
'देहनी खादीनां स्वश्षरीरग्रहणम् ।' 

इदयादुक्तया शरीरखाविरेषेऽपि देह एव तथा- 
स्वनिबन्धनं 

श्राणाख्यनिमित्तदाद्येम् ॥ 

इत्याद्युक्त्या पाणदाठ्यं निमित्तमुक्तं, तदनया 
समनन्तरोक्तया 

श्राकसंविस्राणे परिणता ।' 

इ्यादिसूत्रितया सवाषिष्टेयपूर्वस्वादिरक्षणया 
युक्तया न्याय्यम् । अन्यथा हि अविंशेषेऽपि 
एकत्र प्राणदाय को हेतुरियेष दुरुद्धर एव 
प्रश्नः स्यात् ॥ 

नयु अस्तु अन्तये क्षणे स्मरणं, भाविदेहहे- 
तुतं तु तस्य तोऽवगतमिदयाशङ्ञय आह 

" 

स्मरन्ति शता हेतो 
ननु यदि यदेव सयते तदेव प्राप्यते, 
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तहिं तरक्षणभावि नीखादिस्मरणमपि तथात्व- 
निबन्धनं स्यादियाशङ्खय आह 

तद्रूपं प्रतिपयते ॥३४०॥ 
प्राक् सयते यतो देहः 

प्राक्चिताधिष्टितः रफुरन् । 
तदेहाख्यमेव प्राग्भाविरूपमसो भ्रामोति 

यद्न्यक्षणे देह एव प्राक् नीखादिभ्यः पृष 
चिता अधिष्ठितः, अत एव स्फुरन् सयते स्प्र 
तिविषयतामुपेयादियथः ॥ 

ननु तदा एवंविधस्य सरणस्य सद्धावे कि 
प्रमाणमिला्चङ्य आह 

अतः स्मरणमन्यं य. 
तदसवेज्ञमात॒षु ॥ २५१ ॥ 

न जातु गोचरे यस्मा- 
देहान्तरविनिश्चयः 

अतो देहवियोगावस्थावस्थानात् देहान्तरा- 
= $ 

सङ्के यदेवंविधं सरणं, तदसवेज्ञमातरषु न गो 
चरो देहसंबन्धघटनेन अस्य प्रतिषादनवेफल्या- 
द्वाग्ड शः परे तत्कथमवबुच्न्तामिल्थः ॥ 



१४० श्रीतत्रारोके । 

ननु किमिदमनुभवविरुद्धमभिधानं यद- 
न्सयेऽपि क्षणे बन्धुषभतेः शिशियेदकपानादेर्वा 
दयत एव स्मरणमितीयाश्ज्ञय आह 

यतु बन्धु्रियापुत्र- 
पानादिस्मरणं स्फुटम् ॥३४२॥ 

न तदेहान्तरासदि 
न तदन्यं यतो भवेत् । 

न तदन्यमिति, अपितु उपान्क्षणवरतीं 
म्रतिभोगोऽथमिति भावः ॥ 

ननु सरणमिव अनुभवोऽपि भाविदेहान्त- 
रासद्गे निमित्ततां यायात्-तथाहि कथ्िन्मुनिः 
खसुतनिविंरोषतया वधितं विपन्नजननीकमा- 
श्रमस्नगपोतकं इावरशराघातविगतजीवितमव- 
रोक्य महता दुःखेन तमेवानुशोचन् प्राणेर्षि- 
मुक्तो भ्रगीभावमभ्युवाहेति पुराविदः, तत् 
सरणस्येव कथमेवंभाव उक्त इत्याशङ्य आह 

कस्यापि तु शरीरान्ते 
वासना या प्रभोत्स्यते ॥२४३॥ 
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देहसत््वे तदौचिलया- 
ज्ञायेतानुभवः स्छटः । 

यथा पुराणे कथितं 
मरगपोतकठतष्णया ॥ २४० 

पुनिः कोऽपि सगीभाव- 
मभ्युवाहदाधिवासितः 

इह यस्य कस्यचन येव अमेकजन्माभ्यस्ता 
वासना शरीरन्ते ्रभोस्स्यते देहान्तराश्तङ्नि- 
भित्तं स्मरणरूपतया परवोधमेष्यति, तदनुग॒- 
णोऽस्य देहसद्धानेऽपि स्फुरोऽनुभवो भवेत्, 
यदभिषरायेणेव विष्णुपुराणादो भ्रगपोतकतृ- 
ष्णया अधिवासितः कोऽपि मुनिश्रंगीभावम- 
भ्युवाहेति आख्यानम् ॥ 

एतदेव विविनक्ति 

तत्र सोऽनुभवो हेतु- 
नं जन्मान्तरसूतये ॥ ३४८ ॥ 

तस्येतदासना हेतुः 
काकताटीयवत् स तु । 



१४२ श्रीतत्रारोके । 

तस्येति जन्मान्तरस्य । एतद्वासनेति शारी 
रान्ते प्रभोत्स्यमाना । स इत्यनुभवः ॥ 

ननु यदि भ्रगीभावस्सरणमेव तदेहासङ्क 
निमित्तं, तदवद्यं तदपूवैकत्वात् सरणस्य अनु- 
भवोऽपि जन्मान्तरसूतये देतुवाच्यः, अनुभवा- 
(+ € _ अ ® 

हितविषयनियच्रणाविरहे हि यक्किचन स 
येत; नियमस्तु तस्य इत्याराङ्कते 

ननु कस्मात्तदेवेष 
स्मरति 

अनुभव विनापि भावनाद्रारं स्परतेविंषय- 
नियमं दरायितुमाह 

ददाह यत्सदा ॥३४६॥ 

तद्धावभावितस्तेन 
तदेवेष स्मरलयरम् । 

यत् यस्मादेष सदा तद्धावभावितः, ततस्त. 
देव पयां सरतीति भगवानाह कथितवा- 
निद्थः ॥ 



१४४ श्रीतत्रारोके | 

तदहजीतबाटस्य 
पररोः कटस्य वा तरोः॥२०९॥ 

मूटत्वेऽपि तदानीं षा- 
गमावना ह्यभवस्स्फट । 

सा तन्मूढशरीरान्ते 
संस्कारप्रतिबोधनात् ॥२९९०॥ 

स्मृतिदारेण तदेह- 
वेचिन्यफरुदायिनी । 

तदहज तबाखादीनां हि तदानीं मूढत्वेऽपि 
प्रागजनम्मनि सतताभ्यस्ततया स्फुटा भावना 
नूनमभवत्, अतस्तस्य प्रक्रान्तस्य मूढशरी- 
रस्य अन्ते संस्कारप्रबोधोन्मिषितस्ररणद्वारेण 
सा भावना यथोचितदेहवेचिभ्यफर्द्ापिनी 

९ 0 

भवेदिति वाक्याथः ॥ 

नन्वत्र कथङ्कारं ररीरान्तरावस्थितसात् 
दूर्यवदहिता वासना परबोधमियात्, येन तदु- 

द कस # 

त्थायाः स्म्रतेरपि तरेहवेचिभ्यफरूदायित्वं स्या- 
दिलयाराङ्कय आह 
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देशादिन्यवधानेऽपि 
वासनानासुदीरितात् ॥३९५११ 

आनन्तर्थेकरूपत्वा- 
त्स्मृतिसंस्कारयोरतः। 

तथानुभवनारूल्या 
स्फ्टस्यापि तु भाविता ॥२९५२॥ 

भाव्यमाना न किं सूते 
तत्सन्तानसदग्वपुः । 

इह देरकारुञ्यवधानेऽपि वासनानां 
दशकारुन्यवहितानामप्यानन्तयेम् ॥ (यो ° घू० ४।९) 

इदयादिना उदीरितादानन्तर्येकरूपसादवदयं 
प्रबोधेन भाव्यम्, तदश्च सरणेनेति स्पर- 
तिसंस्कारथोस्तत्तरेह्वेचित्यफएरदायितं युक्त 
मेवोक्तम् । एवं तथानुभवेऽपि भावनेव भर- 
धानमिदाह अत इद्यादि । अत एवसुक्ता- 
द्वावनानुभवयोविंभागात् हेतोः, तथा भाव- 
नोचितेन रूपेणं अनुभवस्य दार्व्येन रोहात्, 
स्फुटस्यापि वस्तुनो भविष्यत्ता युनभाग्यमानेव 
भवेत्, न अनुभूयमाना भूतविषयत्वादनुभ- 

ॐ 



१४६ श्रीतत्रारोके । ̀ 

वस्य । सा च एवंविधा भाव्यमाना भविष्यत्ता 
खसन्तानानुशुणमेव देहान्तरं किं न सूतेः 
नात्र काचिद्धिप्रतिपत्तिरिथ 

ननु यदि नाम अस्य मावनामात्रोपनत एव 
देहान्तरोदयः, तत् किं नाम शोकादिवत् भाव- 
यित्रेकगोचर एव असो स्यात्, उत सर्वैजन- 
संवेयोऽपीलयाश्चङ्ख्य आह 

तत्ताटक्तादशेबेन्धु 
युत्रमित्रादिभिः सह ॥ ३५३ ॥ 

भासतेऽपि परे रोके 
स्वप्रवहमस्नक्छमाद् । 

तत्तादृक् भावनोचितं तद्रपुवांसनाकमात् 
खरवत् जन्मान्तरे तादृशैः प्रा्ततद्रूपानु॒णेरेव 
बन्ध्वादिभिः सहापि भासते सर्वजनसंवेदयं 
स्यादिल्थंः ॥ 

ननु विषमोऽयं दृष्टान्तः, खभेऽपि भासमाना 
अपि बन््वादयस्तद्रत्तान्तानभिज्ञा एवेद्याह 

ननु मात्रन्तरेन्धु- 
पुत्रादेस्तत्तथा न किम् ॥३९६५४॥ 
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वेयते 
तदिति खाप्नं वस्तु । तथेति खमनद्रष्टवदिलर्थः। 

न किं वेद्यते इति नैव ज्ञायते इति यावत् ॥ 
अत्र आह 

कृ इद् प्राह् 
स तावदेद् वेयताम् । 

ननु क एवं वक्ति स खप्नदरष्टा तावत् खा- 
प्रस्य वस्तुनः सवेजनवेयतां वेत्ति, ते तु विदन्तु 
मावा बिदन्निति॥ 

नतु खभ देशकारादिव्यवहितस्रादसहिता 
एव बन्ध्वादय इति कथमसो तद्वेयतामपि 
जानीयात् यद्वा आ्रान्तिमात्रमेतत् । नु तत्र 
भासन्ते चेत् बन्ध्वादयः, कथमसन्ञिहिताः। 
नहि भातमभातं भवेत् । एवं हि जामलयपि 
तेषामसन्निधिरेव स्यात् । अथ तत्र व्यापार. 
उ्याहारादेदेशनात्तत्सद्धावे बख्वद्नुमानं प्रमा- 
णमस्तीति चेत्+ इहापि तत्समानभमिदाह 

व्यापारव्याहतित्रात- 
वेदे मात्रन्तरजे ॥२३५५॥ 



१४८ श्रीतत्रारोके । 

खघ्रे नासि स इदेषा 
वाक्प्रमाणविवमिता । 

स इति माघ्रन्तरबजः । प्रमाणविव जितेति 
नहि तत्न तदसद्धावावेदकं किथिस्माणम- 
स्तीदयाश्चयः । आरान्तिसेऽपि खघ्रस्य जायदषि- 
रोष एव । जायदपि श्रान्तिरेवेलत्र सर्वे कृत- 
भ्रमा इत्यलम् ॥ 

ननु एवमपि जायत्खभरयोदीव्यादाद्याभ्यां 
सलयत्वमसलयत्वं च सव्र प्रसिद्धं कथमपहोतुं 
दाक्यभिदयाशङ्य आह् 

य एवेते तु ददयन्ते 
जामव्येते मयेक्षिताः ॥३९५६॥ 

सखप्र इलस्तु मिथ्येत- 
तत्प्रमात्वचोबसात् । 

इत्येतदिति एकत्वेन अभिमननमियथः । 
तसमात॒वचोबलादिति ते हि जायस्रमातारो 
मस्तमक्षं ह्यः खपे भवद्धिः किं दष्टमिति प्रष्टा 
नेखेव परं बरूयुरिति ॥ 



२५९, शे 1] अष्टार्विंशमाहिकम् | १४९ 

ननु खमे तावत् बन्ध्वादयः केचित्, नहि 
अस्य ते दये सम्भवन्तीलयाराज्न्य आह 

यानपरयमहं खमन 
प्रमातुंस्ते न केचन ॥३९९७॥ 

न शोचन्ति न चेक्षन्ते 
मामिदयत्रास्ति का प्रमा। 

ये हि बन्ध्वादयः प्रमातारः खपे दद्रयन्ते, 
तेन केचनेयत्र का प्रमा तदसद्धाववेदकं 
किञिस्परमाणं नास्तीयथंः, परत्य॒त तत्सत्तावे- 
दकमनुमानमन्रोक्त ते च न मां शोचन्ति ने 
क्षस्ते चेदयनेनाथंक्रियाकारिणोऽषीलावेदितम् ॥ 

नलु अनुमानं प्रमाणं, तच्च पमेयोपसजेनं 
भमेयं च अत्र भरमात्रन्तरलक्षिणं नास्सवेति 
किमारम्बनं तदुदियादियाशङ्ञ्य आह 

यतः सवानुमानानां 
सखसेवेदननिष्टितो ॥२९८॥ 

प्रमत्रन्तरस्ङद्कवः 

संविन्निष्ठो न तद्रतः। 



१५० श्रीतन्रारोके । 

इह थतः 

(्ंविनिष्ठा हि विषयन्यवयितिः ॥ 

इत्यादिनीला स्वायुमानानामथोतिशयाधाना- 
भावात् भमातर्यैव फर्वखात् तत्सं बिदुपारोहे- 
णेव विश्रान्तिरिति भरमीयमाणानां धरमाच्रन्त- 
राणां सद्धाबोऽपि अन्न तच्धिष्ठ एवः, नतु अनु- 
मेयखरूपनिष्ट इति फं तत्सच्वासखान्वेष- 
णेन । एतच्च अन्यत्र अन्येवेहुशो वितानित- 
मिति किमिह अप्राकरणिकप्रायेण अनेनेति 
आस्ताम् ॥ 

न केवरमानुमानिक्षयेव भ्रतीतिरेवं, यावत् 
प्रायक्षी अपीलाह 

घटादेरस्तिता संवि. 
निष्ठिता नतु तद्वता ॥३५९॥ 

तहन्मात्रन्तरेऽप्येषा 
संविच्िष्ठा न तद्रता । 

एतदयुमेयेऽपि अर्थे योजयति तद्रदिला- 
दिना । एषेति अस्तिता ॥ 
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यथाठयाख्यातमेव प्रशमयति 
तेन स्ितमिदं यय- 

द्राव्यते तत्तदेव हि ॥३६०॥ 
देहान्ते बुध्यते नो चेत् 

स्यादन्यादक्प्रबोधनम् । 
अन्याहगिति अनियतमेवेय्थैः ॥ 
भावनापेक्षामेव उपोहख्यति 

तथाह्यन्त्यक्षणे बह्य- 
विदयाकणेनसंस्कृतः ॥३६१॥ ` 

सुच्यते जन्तुरिप्युक्तं 
प्राक्संस्कारबरुत्वतः । 

असद्विषयायां सदातनायां भावनायां अस- 

द्रतिरेव भवति, तदपहस्तनाय सद्िषया्यां च 

भावनाथां अबटवलयामपि बलवच्वापादनाथेम् 

‹अचिन्लया मन्रशक्तिर्वे परमेशयुसोद्धवा । 

इयायुक्त्या महाप्रभावाणां बह्मवियानामन्यय 
क्षणे संस्कारार्थं भगवता उपदेशः कृतो येन 

अस्य मुक्तिरेव स्यात् ॥ 



१५२ श्रीतत्रारके । 

नच एतदराब्दाथमेव उक्तमिलयाह 
निपातभ्यामन्तशब्दा- 

त्स्रणच्छतुरन्यतः ॥२६४२॥ 

पादाच निखिखादधे- 
शोकाच्च समनन्तरात् । 

टीनराब्द्च सवे त- 
दक्तमथसतच्वकम् ॥२६३॥ 

तत्र वारब्दो बरक्षादीनां जन्मान्तरग्यव- 
हितभावनोपक्षेपं बयोतयति, अपिाब्दश्च ब- 
रवच्वेऽप्यनुभवस्य अनवष्कसिम् । अन्तश्चब्दा- 
दिति अन्तशब्द् उपान्यादिक्षणव्यावतेनपरः। 

> 0 

स्रणादेति भक्कतिरूपात् । शवारोते भ्रयथ- 
रूपात् । अन्यतः पादादिति 
0 सदा तद्धावभावितः | (८ | ६) 

इति । निखिखादिति काकाक्षिवत् । अधंश्छो. 
कादिति 

(तसास्सवेष काटेषु मापनुखर युध्य च । (८।७) 
\ ९ कोः 

इति । अनेन हि सदेव सद्टिषया भावना का- 
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यद्युक्तम् । रीनेति प्ररीनशब्दगतात् । अनेन 
विभाग्यमानार्थकतानखमुपोदछितम् ॥ ३६३ ॥ 

एतद्थानभिज्ञैः युनरेतदन्यथा व्याख्या- 
यीलयाह् 

अज्ञात्वेतत्त॒ सर्वेऽपि 
कुराकाररावरुम्बिनः । 

यत्तदोव्यत्ययं केचि- 
त्केचिदन्यादशं कमम् ॥२६५॥ 

मिच्नक्रमो निपातो च 
यजतीति च सप्तमीम् । 

व्याचक्षते तच्च सर्वं 
नोपयोग्युक्तयोजने ॥ २६९५॥ 

यत्तदोव्यलययमिति यंयं भावमेतितं तं 
स्मरचिति । अन्याहदमिति पाठत एव । भि- 
न्रकऋमाविति समरन्वापीति । सप्तमीति अन्दे 

९ क (द 

क्षणे कटेवरं यजति सतीति ॥ ३६५ ॥ 
२० 



१५४ श्रीतत्रारोके । 

, नु एवंविधं ञ्यास्यानमनूय्य, कसान्न दूषि- 
तमिदाशशङ्ख्य आह 

नच तहरितं मिथ्या 
सखान्तसम्मोहदायकम् । 

ननु किमियता खोत्परक्षितेन भतिसतच्छ- 
परीक्षणेनेदयाराङ्य आह 

तदिव्थंप्रायणस्येत- 
तत्वं श्रीराम्भुनाथतः ॥२६६॥ 

अधिगम्योदितं तेन 
मृत्योर्भीतिर्विनर्यति । 

ननु कथं मृतिसतत्ववचनमात्रेण तद्धीति 
श्ाभ्येदिलयारङ्खय आह 

विदितम्रतिसतच्वाः 
संविदम्भोनिधाना- 

द्चरुहृद्यवीया- 
करषनिष्पीडनोस्थम् । 

अग्रतमिति निगीर्णे 
कारुकूटेऽत्र देवा 
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यदि पिवथ तदानीं 
निधितं वः हिवतम्॥२६५७॥ 

एवमियत्तया तुङितमरणसतचवा देवा मा. 
याध्वनि व्यवहरन्तः परिमिताः प्रमातारः; 
खभावभूततात् नियाव्यभिचारिणः पराहपरा- 
मश्यात्मनो वीयेस्य परधाराधिरोहितया आकष 
णन यन्निष्पीडनं सारतया खीकारस्तद्वशेन 
संविदब्धेरुत्थितं यदस्तं परानन्दचमत्कारमयं 
पणवं तदुच्ा कारस्तत्तत्कखनाकारी सम 
नान्तः पाराप्रपञ्ः, सएव अख्यातिरूपतया 
सलयविपयेयात्मा दटस्तसिन्निगी्णे खात्मसंवि- 
त्सात्कारेण प्रणख्यातिमयतामापादिते यदि 
अत्रैव मुक्तात्मनि अभरते पिविथ पानक्षियामार- 
भष्वे; तत् नूनं तदानीमेव वः परूणसंविन्मयतवं 
स्यात् किमनेन पुनः पुनरण्रतपानेनेयथः । इद् 
मनर तात्पय-यदनवरतमेव संविददेतमभ्य- 
स्यतः प्रायणान्ते तदेकार्म्यापत्तिरेव स्यादिति 
को नाम महात्मनो मरणभयस्य अवकाश 
इति । अथच मल॑भुवमवतीथे वतेमाना देवाः 



१५६ ` श्रीतत्रारोके । 

समद्रान्मन्दरोदराकर्षणेन खवीर्थनिष्पीडनेन च 
क, 

उस्थितभिदमश्रतमेवेति संकस्पेन कालकूट भ 

क्षिते यदि अभ्रतपानं रष्वे, तन्निश्चितं तदानीं 
क निगीणहुविषहविषेण शिवेनैव भगवता वस्तु 

स्यतं स्यादिति ॥ ३६७ ॥ 

एवं प्रसद्गान्मरणसखरूपमभिधाय, मरत. 
मेव आह 

उत्सवोऽपि हि यः कथि. 
छोकिकः सोऽपि संमदम् । 

संविद्न्धितरङ्धभं 
सूते तदपि पर्ववत् ॥ २६८ ॥ 

एतेन च विपद्ध्वंस- 
प्रमोदादिषु पवता । 

व्याख्याता तेन तत्रापि 
विदरोषादेवताचेनम् ॥ ३६९ ॥ 

पुरक्षोभादयद्धतं य- 
तत्घ्यातनच्य सवद 
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दाद्यंदायीति तछ्छाभ- 
दिने वैरोषिकाच॑नम् ॥३७०। 

संमदं सूते इति खात्मविश्रान्त्यस्पादात् । 
तदपीति अपिराब्दस्य न केवलं सरतिदिनं पर्व- 
बद्धवेत् , यावदिदमषीत्यथः ¦ एतेनेति संमद- 
प्रसूतिलक्षणेन समानन्यायत्वेन हेतुनेदथः। 
तद्धामेति तच्छब्देन संविस्खातच्यपरामशः ॥ 

इदानीं खतिपरीक्षानन्तरोदिष्टं योगिनीमे- 
रकादि निरदेष्ुमाह 

योगिनीमेरुको दधा 
हठतः प्रियतस्तथा । 

प्राच्ये च्छिद्राणि संरक्ष 
त्कामचारित्वसत्तरे ॥ २७१ ॥ 

स च हयोऽपि मनरोद्धु- 
त्प्रसङ्के दशयिष्यते । 

प्राच्ये इति हठमेरापे । उत्तरे इति श्रिय- 
मेखपि । कामचारितं चछिद्धरक्षणं वा न वेति, 
एतच हटपियशब्दाभ्यामेव गताथम्। द्य इति 

~ 

व्यवयव इयथः। मन्राद्धतप्रसङ्ग इत तरदमाहक ॥ 



१५८ श्रीतत्रारोके । 

न, = ¢ 

नु भवत्वेवं, नेमित्तिकतं तु अस्य कुत 
स्यमिदयाराङ्गय आह 

योगिनीमेरखकाचेषो- 
ऽवश्यं ज्ञानं प्रपद्यते ॥२.७२॥ 

तेन तत्पवं तदच 
सखसन्तानादिमेखनम् ¦ 

तेनेति अवदयंभाषिना ज्ञानङाभेन । त. 
दिति योगिनीमेटकवत् ॥ 

नयु योगिनीमेखुकादवदयमेष ज्ञानमाभो- 
तीति अवद्यतायां किं पमाणमिदाराङ्य आह 

संवित्सवात्मिका देह- 
भेदाया सङ्कचेत्त सा ॥३७२॥ 

मेरुकऽन्योन्यसङ्कद्र 
्रातावस्बाहकस्वरा । 

क्र 

इह सवात्मकखेऽपि या संविदेहभेदात् स- 
ङो चप्राप्ता, सा मेलके सति अन्योन्यस्य सङ्क- 
डेन प्रतििम्बात्परस्परं परतिसंकमणेन विक- 
खरा सङ्कोचापहस्तनेन पूणां भवतीदय्थः ॥ 
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नय कथमेतावतेव अस्यां विकखरतं स्या- 
दिदयाराङ्गथ आह 

उच्छरच्चिजररम्योघः 
संविससु प्रतिबिम्बितः ॥३७५॥ 

बहूुदपणवदीप्ः 
सवांयेताप्ययलतः । 

यस्य कस्यचन बहिः परसरलिन्द्रियमरीचि. 
पुञ्जः ताखेव अनेकदपेणप्रस्यासु योगिन्यादि. 
सम्बन्धिनीषु संविस्यु प्रतिनिम्बिततात् दीततः 
सवतो विकासमासादयन् यलं॑विनापि सवा- 
येत सवोकारतां यायादिलयथंः ॥ 

सवीकारस्वमेव च अस्याः परानन्द निभैरं 
पूर्णं रूपमिलयाह 

अत एव गीतगीत- 
प्रतो वहूपषदि ॥ ३७५ ॥ 

यः सवेतन्मयीभावे 
ह्वादो नत्वेककस्य सः । 

अत इति सबीकारखादेव अस्याः। सवेतन्भ- 
अटि  ¶ ग 

यीभाव इति तावयंरो सैषां भदषिगरनात् ॥ 



१६० श्रीतत्राखोके । 

गयु 
श्रदेसोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रास्तथ्ाविकरप्यश्च 

इत्यादिनीलया भरयेकमपि आनन्दनिभरेव संवि. 
दिति किं सवेतन्मयीमवेनेदयाराङ्य आह 

आनन्दनिभरा संबि- 
स्प्रयेकं सा तथेकताम् ॥३७६॥ 

नृत्तादौ विषये प्राप्ता 
पूणानन्दत्वमश्ुते । 

ननु एवमपि देहसङ्खोचायविगलनात् कथ- 
मेषां प्रणोनन्दमयतवं स्यादिलारङ्खय आह 

इष्यासूयादिसङ्ोच- 
कारणाभावतोऽत्र सा ॥३५५) 

विकसरा निष््रतिघं 
संविदानन्द्योगिनी । 

येषां पुनरीष्यादिसङ्खोचाभावो नास्ति, तेषां 
किं संविन्मयीभावो भवेन्न वेल्याशज्न्य आह 

अतन्मये तु कसिश्चि- 
तत्रस्थ प्रतिहन्यते ॥ ३७८ ॥ 
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स्थपुटस्पदवत्संवि- 
दिजातीयतया सिते । 

अतन्मये इति संविन्मयतामनापन्ने इलयर्थः। 
अत एव उक्तं विजातीयतया स्थिते इति। 
स्थपुटस्परोवदिति यथाहि निभ्नोन्नतवस्तुनि 
निश्ने स्पशेस्य प्रतिघातो भवेत्, तथा अत्रापि 
संविद इत्यथः ॥ 

एवमेवंविधस्य मेखकादो प्रवेश एव न 
दातव्य इत्याह 

अतश्चक्राचेनादेषु 
विजातीयमतन्मयम् ॥ २७९॥ 

नेव प्रवेदायेत्संवि- 
त्सङ्ोचननिबन्धनम् । 

प्रवेशाभावे संबित्सङ्ोचनिवन्धनव्वं हेतुः ॥ 
एवे मेरकाद्ावतन्मयस्य प्रवेशनिषेधात् त्प 
वेशयाभ्यनुन्ञानेऽपि विशेषावदयोतनाय तन्मया 
एव अच्र पवेदानीया इलयाह 

यान्येव शरीराणि 
~ £ 

खाद्गवस्स्युः सुनिभराम् २८० 
२१ 



१६२ श्रीतत्रारोके । 

एकां संविदमाविश्य 
चक्रे तावन्ति पूजयेत् । 

शरीराणीलयनेन शरीरिणामच्न वस्तुतः कश्चि- 
दधेदो नास्तीति सूचितम् । अत एव उक्तमेकां 
सुनिभ॑रां संविदमाविदयेति खाङ्गवदिति च ॥ 

ननु यदि नाम मेखकाद्ावतन्मयः कथ्चि- 
सप्रमादात् भविष्टः, तदा किं प्रतिपत्तव्यमिदया- 
दाज्खय आह 

प्रविष्टश्चसप्रमादेन 
सङ्कोचं न जेत्ततः ॥ २८१॥ 

प्रस्तुतं स्रसमाचारं 
तेन साकं समाचरेत् । 

एवमस्य कश्चिदुपकारः स्यान्न वेलाशङ्ख्य 
आह 

स त्वनुग्रहरक्त्या चे- 
दहिदस्तत्तन्मयीभवेत् ॥ २८२॥ 

वामाविद्धस्तु तच्निन्दे- 
त्पश्चात्तं घातयेदपि । 
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क क तदिति तत्रयं रहस्यचयादि । निन्देदिति 
इष्यादिना । घातयेदिति एवं समयस्य आच्ना- 
नात् । यदुक्त 

समयग्रतिमेत्तं्तद्नाचारांध घातयेत् ॥ 
इति ॥ 

नच एतदस्माभिः खोपज्ञमेवोक्तमिदयाह 

श्रीमपिचुमते चोक्त- 
माद्। यलन रक्नर्वत् ॥ २८२ ॥ 

प्रें संप्रविष्ठस्य 
न विचारं तु कारयेत् । 

एतच्च अतन्मयस्वेऽपि अधिक्ृतविषयं ज्ञेयं, 
न अन्यथेलयाह 

रोकाचारस्थितो यस्तु 
प्रविष्टे तादशो त॒ सः ॥३८७ 

अङ्रतवा तं समाचारं 
युनश्वक्रं प्रपूजयेत् । 

तादे इति खोकाचारस्थिते । स इति च 
ऋाय्चयिता । तमिति मेखकादावान्नातम् । 

पुनरिति तसिन्निगते, परेऽहनि वा ॥ 



१६४ श्रीतन्राकोके । 

इदानीं कमपात्तं व्याख्यावि्धि वक्तु परति. 
जानीते 

अथ वच्मि गुरोः शाख- 
ठ्याख्याक्रमसदाहूतम्॥६८५॥ 

दन्वायामरङ्शल्दा 

तुहिनामीद्यमोटिना । 
तदेवाह 

कस्पवित्तत्समूहन्ञः 
राखवित्संहिताथवित् ॥२८६॥ 

सवेदराखाथंविच्रेति 
गुरुभिन्नोऽपदिश्यते । 

तत्समूहैति अनियता बहवः कल्पाः। शाचं 
प्रतिनियतानेककल्पात्मकम् । सहिता चतु. 
ष्पाद्ा । सवेराखेति चतुदश विद्यास्थानानीति 
पञ्चधा भिन्नो युरुरपदिश्यते श्रीदेव्याथामखे 
कथ्यते इत्यथः । यदुक्त तत्र 

आचाय संप्रवक्ष्यामि सरव॑शास्चविशारदम् । 
तुष्पास्संहिताभिज्ञः कट्पस्कन्धे विशारदः ॥ 

शाखे कल्पंकदेने बा आचारचरणक्षमः ।' 
इति ॥ 
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ननु एवं व्याख्यायां कस्य अधिकार 
इत्याराज्य आह 

यो यत्र शाखे स्वभ्यस्त- 
ज्ञानो व्याख्यां चरेत्तु सः ३८७ 

नान्यथा तदभावश्च 
त्स्वेथा सोऽप्यथाचरेत् । 

नान्य इत्यखभ्यस्तज्ञानः । अथ चेस्सवेथा 
खभ्यस्तन्ञानो युरुने स्यात्, तदा सोऽपि अख- 
भ्यस्तज्ञानो व्याख्यां चरेत्, नेवं कश्चिदोष 
इत्यथः ॥ 

न केवरमतरेबोक्तं, यावदन्यत्रापीलयाह 
3 8९ * 

श्रीभैरवकुरे चोक्त 
कर्पादिज्ञत्वमीदशम् ॥२८८॥ 

ननु एवमपि खभ्यस्तज्ञानतायामेव यरः 
सवत्र कस्माद्धर इलयाराज्खय आह 

गुरोरक्नणमेताव- 
तसंपृणज्ञानतेव या । 

तत्रापि यास्य चिदूत्ति- 
®^ ¢ 

कामामित् साप्यवान्तरा।॥२८९॥ 



१६६ श्रीतत्रारोके । 

ननु एवं तहिं क्मित्वमस्य न स्यादिला- 
शङ्ख आह तत्रेदयादि सम्पूणेज्ञानतायामपि 
योऽस्य युरोज्ञानिखकमितखादिलक्षणो भेदः सो- 
ऽप्यवान्तररूप इव्यथः । एतच श्रीदेढ्या- 
यामरे पव उक्तमिदयाह 

देव्यायामर उक्तं त- 
द्रापञ्चाराह्न आहिके । 

तदेव अथद्रेण आह 
देव एव गुरुत्वेन 

तिष्ठादु्दशधा भवेत् ॥२९०॥ 
दशषधात्वसेव दरोयति 

उच्छुष्मदरावरचण्डगु- 
मतह्चोरान्तकोयहरुहरुकाः । 

क्रोधी हृटुहृटरते ` 
दरा गुरवः रिवमयाः पूरवे ॥३९१॥ 

ते स्वांशचित्तवृत्ति- 
क्रमेण पोरुषशरीरमासथाय । 

अन्योन्यभिन्नसं वि- 
क्रिया जपि ज्ञानपरिपूणोः ॥२९२॥ 
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सर्वेऽखिमांसनिधुवन- 
दीक्षाचनशाखसेवने निरताः । 

अभिमानशमक्रोध- 
९ 

क्षमादिरवान्तरो भेदः ॥२३९३॥ 
अन्तको यमः । यदुक्तं तत्र 

"द रुद्रा महाभागास्ततरे गुरुवराः स्मृताः । 
इ्युपक्रम्यं 

जटायुङटधारी च रिङ्ाचनरतः सदा ॥ 
मद्य्मांसरतो निदं मन्रसेवाददवतः । 
खशचक्ति रमयेचापि शाल्लाधीती च यत्ततः ॥ 

उच्छुष्मांशसयुद्धूतो देशिकः शाख्पारगः । 
दवरांशसथद्धतस्तवमागोवरुम्बकः ॥ 
गुप्राचारक्रियो निलयं गुप्रदाराभिमेथुनी । 
क्ोधनोऽतिप्रचण्डश्च मधमांपरतः सदा ॥ 
चण्डां शचं गुरुथैव दीक्षासुग्रहकृससदा । 
क्षमी आमिषरोटी च यज्ञे पश्चुनिपातकः ॥ 
मतङ्गाशसष्ठद्धतो गुरुः शासख्राथवेदकः । 
अभिमानी कोधनश मेधुनाभिरतः सदा ॥ 
सुग्रदोऽलन्तदक्षश्च घोरांशश गुरः स्मरतः । 
जपरोमक्रियासक्तं लिङ्गा्म्यचेने रतम् ॥ 
यमां गुरवः प्राहुदीक्षाकमंणि निष्ठुरम् । 
धातुबादरसादीनि ओषध्यादिरिसायनम् ॥ 



१६८ श्रीतत्रारोके । 

निदं सेवेत्सदा योगी शिष्यानुग्रहतत्परः । 
उग्रांश्ो गुरुभिः प्रोक्तो योऽपो हरुदकः स्थतः ॥ 
कोधः सर्वत्र जायेत मानी योगरतः सदा । 
मन्यते वृणवत्सवं मत्तद्यं नासि मन्यते ॥ 
दुराराधो जनैः सर्वैः कष्टसेव्य उपासिभिः | 
विष्यालुग्रहङ्न्निदयं कोधिनोऽश्ः प्रकी तितः ॥ 
दीक्षाकर्मणि निष्णातो मद्यमांसाशचनः सदा । 
इले हरहरे जातो दैशिकः परिकीर्तितः ॥ 
द्रैते गुरवः भ्रोक्ताः खतखज्ञानगविताः । 
ये तद॑शसयुद्धतास्तव्छभावानुचारिणः ॥ 
तस्त येऽनुगृहीतास्तु ते तदाचारवर्तिनः । 

इत्यादि वहूभ्रकारम् । एतच अन्थविस्तरभयात् 
यथोपयोगसुचिलय उचचिलय टखिखितमिति तत 
एव यथाराय्यमनुसतेग्यम् ॥ ३९३ ॥ 

एवमेवं विधो युरुब्याख्याथेमभ्यथनीय इत्याह 
इत्थं विज्ञाय सदा 

शिष्यः सम्पूणशाखबोद्धारम् । 
व्याख्याये गुरुमभ्य- 

थयेत पूजापुरःसरं मतिमान् ॥ 
सोऽपि खशासनीये 

® अ (+ 

पररिष्येऽपिवापि तादा शाखम्। 
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श्रोतं योग्ये कुया- 
व्याख्यानं वेष्णवादययधरे ॥ ३९५ ॥ 

करुणारसपरिपूणां 
गुरूः पुनमेमधामपरिवजंम् । 

अधमेऽपि हि व्याकुया- 
स्सम्भाव्य हि राक्तिपातवेचिन्यम् ॥ 
अनेन व्याख्याविभ्यनुषक्तः श्रु तविधिरपि 

आसूत्रितः । सोऽपीति यरः करुणावंशेन वेष्ण 
वादावधमेऽपि व्याख्यां कुयात्, किन्तु ममे 
स्थानं वजयिता यदसो साक्षादनायातशक्ति- 

पात इति ॥ ३९६ ॥ 
अत्रेव इतिकतेग्यतामाह 

रिक्तायां युवि पीठे 
चतुरस्रे पङ्क जत्रयं कजगे । 

कुयाहिव्यापीं 
स्याद्रसवद्कथ दरु तेतत् ॥२९५॥ 

मध्ये वागीरानीं 
दक्षोत्तरयोगुरून्गणेरौ च । 
॥ ९. 
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अधरे कजे च कल्पे 
श्रं प्रपूञ्या्धेपुष्पतपणकेः २९८ 

सामान्यविधिनिधुक्ता- 
धपात्रयोगेन चक्रमथ सम्यक् । 

सन्तप्ये व्याख्यानं 
कुयास्सम्बन्धपूवेकं मतिमान् २९९ 

कजगे इति पीठटविशेषणम् , तेन अधस्त- 
नपीटान्तरस्थपद्मोपरिवतिनीयथेः । यदुक्तं 

७००००००७७७०००००४ पीडाधः पद्ममाङिखित् |? 

इति । रसग्रह्ीति षटरतरिरात्। मध्ये इति मध्य- 
पद्ये । अधरे इति पीठाधोवतिंनि । यदुक्तं तत्र 

६.००००००००.०* ० गमध्यै वागी रिपूजनम् | 

दधिणे गुरवः पञ उत्तरे तु गणेश्वरः । 
पीटाधो यद्धवेत्यब्नं क्पेशं तत्र पूजयेत् ।॥' 

इति ॥ ३९९ ॥ 
सम्बन्धपूर्वैकत्वमेव दशेयन् स्यार्यान- 

शेर्छी शिक्षयति 
सूत्रपदवाक््यवट<ढ- 

ग्रन्थक्रमयोजनेन सम्बन्धात् । 
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अन्याहतपूवांपर- 
सुपत्रह्य नयेत वाक्यानि ॥‰००॥ 

मण्डकष्वसिहा- 
वरोकनायेयंथायथं न्यायः । 

अविहतपुवापरकं 
राखाथं योजयेदसङ्गणम्॥००१॥ 

तनच्रावतनबाध- 
प्रसङ्कतकांदिभिश्च सल्यायेः । 

वस्तु वदेदाक्यज्ञो 
वस्त्वन्तरतो विविक्तता विदधत् ००२ 

यदययद्याहतिपदवी- 
मायाति तदेव दठतरेन्यायेः । 

बृरख्वत्कुयाहन्य 

यद्यप्यग्रे मविष्यस्स्यात् ॥ ९०२ ॥ 
पदेति पदायात्मा पदाथः । अन्थक्रमेति 

विद्यादिपादरूपः । यदुक्तं तत्र 
पादिकथात्र संबन्ध अन्यः पाटलिकः प्रिये । 
पादाथः सोत्रवाक्या्थं एतत्सम्बन्धपश्चकम् ॥ 
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चतष्पास्संहिता यावत्तां पादो थथोदितः। 
आदिमध्यावसानेश ग्राहयेदथसन्ततिम् ॥ 
परस्पराविभेदेन अविरुद्धा यथा मवेत् । 
एवं पादगतं ज्ञात्वा व्यावण्यं रते गुरुः ॥ 
यत्तत्पाटलिकं वस्तु पटलान्ते समपेयेत् । 
अभिसन्ध्यान्यपटलमेतत्पाटिकं स्मृतम् ॥ 
यः पदार्थोऽभिभम्येत तस्पादार्थन निशितम् । 
अपरस्परभेदेन व्याख्यानं ङरूते गुरूः ॥ 
एष पादार्थको नान्ना अन्यस्सूत्रगतं शृणु । 
सप्रे सङ्गहितं पस्तु सुपरीक्ष्याथसन्ततिः ॥ 
भेदभिन्ना तथात्रैव सूत्रेणान्येन सुन्दरि । 
एतस्घरत्रं विचार्यत वाक्येन परिनिष्ठितम् ॥ 
संसृतेः शब्द विषयेनदीस्रोतः प्रवाहकः । 
वातोरभिवेगमङ्कन व्याख्यां द्विपगतिं च वा॥ 
मण्डूकपरुतिरेवात्र अथ सिंहावलोकितम् । 
ज्ञात्वा न्यायं त॒ शिष्यं हि ताद्ञेन प्रबोधयेत् ॥ 
खरूपेणाथविषर्यं पादमेदेन वाथवा | 
देशिकः इर्ते व्याख्यां यादशं तेन पृच्छितम् ॥ 
तादशं तख वक्तव्यं खाभ्नाययितिपाटनात् ॥ 

ति । यागत्रयात्मकपोणमासाङ्प्रयाजानुया- 
अवदकमनकसाधासरसण तन्न् | अवधघातादेरिि 

यावद्रवयमसङस्पयुक्तिरावतेनम् । चमसगो- 
दोहनादिवदसक्तप्रतिषेधो बाधः । पशुपुरो- 
डवत् परमध्यपातिनो निजतच्रनैरपेक्ष्येण 
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परकीयेनेव तच्रेण सम्पादनं षसङ्गः । संदाय- 
निणेयान्तराख्वतीं भवितव्यतात्मकः भरयय- 
स्तकैः । आदिशब्दादतिदेश्ादयः । सदिति 
मण्डूकषवादि लोकिकन्यायविरशक्षणैरियर्थः । 
वस्त्वन्तरतो विविक्ततां विदधदिलयनेन अस. 
्ीणत्वमेव उपोद्रछितम् । दृष्यं भविष्यत्स्या- 
दिति भावि दृष्यभावं भजेदिलथः ॥ ४०३ ॥ 

ननु यदुत्तरकारं दृष्यं, तस्य आदौ बव- 
त्वाधानेन कोऽथ इत्याराङ्य आह 
खठरचितपूवेपक्ष- 

प्रोदधरणपथेन वस्तु यद्याच्यम् । 
शिष्यमतावारोहति 

तदाञ्चु संशयविपययेर्विकटम् ॥ 
भाषा न्यायो वादो 

ख्यः क्रमो यदयदेति दिष्यस्य । 
सम्बोधोपायतवं 

तथेव गुरुराश्रयेद्याख्याम् ॥४०९॥ 
वाच्यं वस्तु समाप्य 

प्रतपेणं पूजनं भवेचक्े । 
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पुनरपरं वस्तु वदे. 
स्यटखदरध्वै तु नो जटपेत् ॥४०६॥ 
ल्याख्यान्त क्षमया 

विज्य सर्वं क्षिपेदगाधजरे। 
तराखादिमध्यनिधने 

विशेषतः पूजनं कुयोत्॥००७॥ 
विष्रोष पूजनं कुया- 

त्समयेभ्यश्च निष्कृतौ । 
भाषा संस्कृतादिरूपा षाढा भिन्ना । न्यायः 

प्राय॒क्तो खोकिकः शाख्ीयो वा । वादस्त्वनि- 
श्चयफटरूपः पक्षप्रतिपक्षपरियहः । ख्यो व्या- 
ख्येयवस्त॒निष्ठतद्टीनतात्मा व्याख्यानाभ्यासः। 
क्रमः पाठाथेपरिपाटी विशेषः, वाच्यं वस्त्विति 
मूखसूत्रादि । अपरं वस्तिति सूत्रान्तरम्। यदुक्तं 

श्रीणि मूलानि घत्राणि दवे तदेकमथापिबा । 
व्याख्यायोपरमेदृध्वं वदन्वै बाध्यते ॥ 

इति 
(| गच्छेत्पटरादूधवं ००१०५००७७०००००० |" 

इति च । समयेभ्यश्च निष्डृेताविदयनेन समय- 



११ ०] अष्टारविंशमाहिकम् । १७५ 

निष्करतिरिति षायुक्तं चयोविरामपि नेमित्तिकं 
उयाख्यातुमुपक्रान्तमिति आवेदितम् ॥ 

ननु इदं कायमिदं न कायमिति शाख्रीया 
नियज्रणा हि समयः । सच निर्विकल्पानां ना- 
स्तीति कथमेतदविरेषेण उक्तमित्या ज्य आह 

अविकल्पमतेनं स्युः 
प्रायश्चित्तानि यद्यपि ॥४०८॥ 

तथाप्यतखविहगौ- 
नुग्रहाय तथा चरेत् । 

नन्वेवमाचरणे किमस्य प्रमाणमिदयाशाङ्खय आह् 

श्रीपिचौ च स्मरतेरेव 
पापघ्रत्वे कथं बिभो ॥ ४०९ ॥ 

प्रायश्चित्तविधिः प्रोक्त 
इति देव्या प्रचोदिते। 

सत्यं सरणमेवेह 
सङृज्चं विमोचयेत् ॥%१०॥ 

सवैसात्कमेणो जाखा- 
त्स्मृतितत्वकरखविद्ः । 
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तथापि स्थितिरक्षार्थ 
कतेव्यश्चोदितो विधिः ॥५११॥ 

स्प्रतेरिति मन्नादेः । स्परतितखकलाविद् 
इत्यनेन ज्ञानित्वमेव उपोहखितम् । स्थितिरः 
क्षाथमिति यदुक्तं 
ददा चरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यतममाणं क्षरते ोकस्तदयुषर्तते ।" (भ० भी° ३।२१) 

इति ॥ ४११ ॥ 
अतच्ववेदिनो ये हिं 

चर्थामात्रेकनिष्ठिताः । 
तेषां दोखायिते चित्ते 

ज्ञानहानिः भ्रजायते ॥४१२॥ 
एवं च यद्ययं निविंकद्पत्वादेव न संवृति- 

परस्तदा अतक्वविद्धिः सह॒ समाचारमेव न 
कुयोत् । अथ कुयीत्, प्रायशित्तमप्याचरेदिद्याह 

तस्माहिकल्परहितः 
संटस्युपरतो यदि । 

शाखचयोसदायत्तेः 
सङ्करं तदिवजेयेत् ॥ ०१३ ॥ 
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सङ्रं वा समन्विच्छे- 
त्पायश्चत्तं समाचरेत् । 

यथा तेषां न शाखार्थं 
दोखारूढा मतिभवेत् ॥०१५॥ 

संबरत्युपरत इति संइृतिथिः, तत उपरतो 
निवृत्त इत्यथः । शाख्रचयांसदायत्तेरिति सर्वै- 
काट शद्जीयनियन्रणापरवद्ेरियिथः । तेषा- 
मिति अतच्छविदाम् ॥ ४१४ ॥ 
। समयनिष्छृतिमेव उदाहस्णदिश्ा उपद्- 
दीयति 

यत्खयं शिवहस्ताख्ये 
विधो संचोदितं पुरा । 

रातं जघ्वास्य चाश्चस्य 
मुच्यते खीवधादते ॥ ९१९५॥ 

दाक्तेनारान्महादोषो 
नरकं राश्चतं प्रिये ¦ 

इति श्रीरलरमाखयां 
 समयोष्छङ्कने कृते ॥ ४१६॥ ` 
द # 



१७८ श्रीतत्रारोके । 

कुखुजानां समाख्याता 
निष्कृतिदुष्टकतंरी । 

श्रीपू्वे समयानां तु 
दरोधनायोदितं यथा ॥१७॥ 

मारिनी मात्रका वापि 
जप्या उक््त्रयान्तकञ् । 

प्रतिष्ठितस्य तृरादे.- 
द॑शौनेऽनधिकारिणा ॥ ४१८॥ 

प्रायश्चित्तं भ्रकतेव्य- 
मिति श्रीनह्ययामटे । 

यदिति चोदनाम् । खयमिति भगवता । 
पुरेति दादशपटखे, इदं हि तत्र चतुर्दशे पटङे 
स्थितम् । एतच समनन्तराहिके हिवहस्तपथक- 
रणे एव संवादयिष्यते इति नेह छिखितम्। 
खरीवधाहते इति । यदुक्तं 
1 1 स्लीवधे निष्कृतिः कुतः | 

इति । कुखजानामिति अन्येषां हि 
अधोराष्टशतं जघ्रा सरीवधान्धुच्यते नरः 

इत्यादि उक्तम् । समाख्यातेति । यदुक्तं तजर 
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(अथ कथिदजानानो लङ्कनं समयख तु । 
कुरुते इरजो देवि तसय वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ 
शतं जघ्वा महास रच्यते स्ीवधाइते । 
शक्तिनाश्चान्महादोषो नरकं शाश्वतं प्रिये ॥' 

श १, 

इति । लकषत्रयान्तकमिति समयोद्ुनवरं 
विचायं । यदुक्तं तत्र 

श्रायधित्तेषु सर्वेषु जपेन्माङामखण्डिताम् । 
भिन्नां बाप्यथवाभिनां व्यतिक्रमवलावलात् ॥ 
सङज्ञापात्समारम्य यावद्टक्षत्रयं प्रिये ॥ 

इति । अनधिकारिणेति अदीक्षितादिना, एतच 
आचार्यादिविषयम् । साधके हि अधिकारिणापि 
दष्टे दोष एव । यदभिप्रायेण 

(खमनघ्रमकषसूत्रं च गुरोरपि न दशेयेत् । 
इदयादि उक्तम् ॥ 

न॒ केवरमेतदेव श्रीब्ह्ययामरे कथितं, 
यावदिदमपीदयाह 

ब्रह्मघ्नो गुरुततल्पस्थो 
. वीरद्रव्यहरस्तथा ॥ १९ ॥ 
देवद्रव्यहदाकार- 

प्रहतां रिद्भेदकः । 
निलयादिरोपक्दष्- 

सखकमात्रापरिच्छदः ॥ ४२० ॥ 



१८० श्रीतन्रारोके । 

राक्तिव्यङ्कत्वक्योगि- 
„ _ज्ञानिहन्ता विखोपकः। 
नापात्तच्ाना सनल्लादः 

कमाद्विदिगुणं जपेत् ॥४२१॥ 
रतेन केनचिुक्तो 

मितसुग्बह्मचयेवान् । ̀  
दृतीपरिभ्रहेऽन्यतर 

गतश्चेत्काममोहितः ॥५२२॥ 
रक्षजापं ततः कुया- 

 दिल्युक्तं बह्ययामटे । 
आकारेति व्यक्तम् । मात्रापरिच्छिद इति 

ब्रतोचिताक्षसूत्रयोगदण्डादिपरिकर इति या 
वत् । द्विद्ि्णमिति तेन य॒रुतस्पस्थे ढे रक्षे, 
वीरद्रव्यहरे च चतवारीदयादिक्मः । काममो- 
हित इति नतु रहस्यचयोपरः ॥ ` 

इदानीं श्रुतविध्यनन्तरोदिषटं रुप्ूजाविधि- 
मभिधावुमाह 

दीक्नाभिषेकनेमित्त- 
विध्यन्ते गुरुपूजनम् ॥५२३॥ 
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अपरेद्यः सदा कायं 
सिद्धयोगीश्वरीमते । 

पूवोक्तसक्षणोपेतः 
कविखिकसतत्ववित् ॥ ५२४॥ 
गुरूः सवेदा मराह्य 
स्यक्त्वान्यं तस्तं त्वपि । 

कविरिति सम्यग्वक्तेति यावत् । तस्स्थित- 
मिति तत्र ्िकदशनादावेव स्थितं परिचित- 
मिथः ॥ 

कथं च अत्र युरुपूजनं कायमिल्याह 
मण्डरे खस्तिकं कृत्वा 

तत्र हैमादिकासनम् ॥ ४२५ ॥ 
कृत्वाचेयेत तत्रस- 

मध्वानं सकटखान्तकम् । 
ततो विज्ञपयेद्धक्त्या 

तदधिष्ठितये गुरुम् ॥ २६ ॥ 
स तत्र पूज्यः खेमंच्े 

पुष्पधूपाधविस्तरेः 



१८२ श्रीतत्रारोके । 

समारम्भनसदसखे- 
नैवेयेस्तपंणेः कमात् ॥४२.७॥ 

आ्चान्तं पूजयिव्वेनं 
दक्षिणाभियजेच्छिद्युः । 

सवैसखमसमे संददया- 
दात्मानमपि भावितः ॥०२८॥ 

अतोषयितवा तु गुरं 
दक्षणायः समन्ततः) 

तच्चज्ञोऽप्यणबन्धेन 
तेन यायधिकारिताम् ॥४२९॥ 

सकलः सदाशिवः, पतदन्तश्च अनेन आ 
सनपक्षन्यास उक्तः । तद धिष्ठितये इति तच्छ- 
ब्देन सकलान्तासनपक्चषपरामशेः । खेरिति 
आरिराधयिष्तिः । आदान्तमियनेन अस्य 
भेरवावेरगेन्मुखस्वं प्रकाशितम् । अधिकारिता- 
मिति मन्रमहेश्वसदिरूपत्वम् ॥ ४२९ ॥ 

किमनच्न प्रमाणमिदाराज्य आह 
गुरुपूजामकुबाणः 

रातं जन्मानि जायते । 
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अधिकारी ततो मुक्ति 
यातीति स्कन्दयामटे ॥५२०॥ 

तस्मादवश्यं दातव्या 
गुरवे दक्षिणा पुनः । 

ननु य॒रोः 
(सोऽभिषिक्तो युर पथादकिणाभिः प्रपूजयेत् ॥ 

इत्यादिना प्राक् दक्षिणादिदानमुक्त, तक्किमिह 
अस्य पुनवैचनेनेदाश ज्य आह 

पूवं हि यागाङ्कतया 
प्रोक्तं तत्तष्टये सिद्म् ॥४३१॥ 

तज्ञष्मथ तस्याज्ञां 
प्राप्याश्नीयात्खयं शिष्यः । 

ततः प्रपूजयेचक 
यथाविभवसम्भवम् ॥ ४३२ ॥ 

तलुष्टमिति तदासेषितमिलयथः ॥ ४३२ ॥ 
एतदेव व्यतिरेकमुखेनापि इडयति 

अकृत्वा गुरुयागं तु 
कृतमप्यङ्ृतं यतः । 



१९८४ श्रीतत्रारोके । 

तस्मास्यल्लतः कार्यो 
गुरुयागो यथाबरम् ॥५३३॥ 

यथाबदमिति वित्तशाल्यादिवजेम् ॥४३३॥ 
युरुश्वेदसन्निहितः, तदा किं कायेमिदा- 

शङ्ख आह 
अतत्रस्थोऽपि हि गुरुः 

पूज्यः संकर्प्य पूववत् । 
तद्रव्यं देवताश 

कुया द्ध क्तजनेष्वथ ॥ ४३४ ॥ 
आहिकाथमेव उपसंहरति 

पर्वपवित्रप्रभति- 
प्रभेदि नेमित्तिकं विदं कमं । 

इदं कर्मेति अथोटुक्तमिति शिवम् ॥ 
नित्यनिमित्तायचोचवीचातयेचारुचरितेन । 
विदृतमिहाष्टाविशं फिराष्िकं जयरथेनैतत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके पर्वपवित्रकादिपभकाशनं नाम अष्टाविश्चः 
माकम् ॥ २८ ॥ 



अथ 

श्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुप्रविरचिते 
श्रीज्ञयस्थङृतविवेकाख्यदीको पेते 

क ~ 

एकोनत्रिरामाहिकम् । 
नक 

भद्राणि भद्रकारः कलयतु वः स्वंकाटमत॒लगतिः | 
अङकरपदसखोऽपि हि यहुः इरपदमभिधावतीह प्रसभम् ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन रहस्यचचाविधिमभि- 
धातुं प्रतिजानीते 

अथ समुचिताधिकारिण 
उदिरश्य रहस्य उच्यतेऽत्र विधिः । 

रहस्य इति कटप्रकरियायाम् । विधिरिति 
यागः ॥. 

एतदेव विभजति 
अथ सवोप्युपासेयं 

कुरुप्रक्रिययोच्यते ॥ १॥ 



२ श्रीतत्रारोके 

तथा धाराधिरूढेषु 
गुरुरिष्येषु योचिता । 

ुरुपङ्रियया उपासेति याग इयथः) तथा 
धाराधिरूढेषिति अनेन परकाष्टाप्रा्तनिविंक- 
ल्पकदशाधिदाथितया रूढप्रायतामभिदधता 
अधिकारिभेदोऽपि उपक्षिक्षः। अचर च खङ्घ- 
तपरतिज्ञासूत्रवातिकप्रायतामभियोतयितुसथ- 
शाब्दस्य उपादानम् ॥ 

ननु इर्प्रकरियायाः अक्तियान्तरेभ्यः किं 
नाम वेलक्षण्यं यदेवमधिकारिभेदोऽपि विवक्षित 
इत्याशङ्य आह 

उक्तं च परमेरोन 
सार्वं करमपूजने ॥ २॥ 

तदेव आह 

सिदक्रमनियुक्तस्य 
मासेनेकेन यद्धपेत् । 

न तदषेसदसनेः स्या- 
प न (^ (~ 

न्मन्नोघे्विंविधेरिति ॥ २॥ 
सिद्क्रमेति सिद्धानां कतयुगादिकमेण 



¢ को० ] एकोनत्रिरामाहिकम् । र 

अवतीणीनां श्रीखमगेन्दनाथादीनां कमे तत्पर- 
म्परागतायां कुर्परकरिथायामिलयथेः । षिविधे- 

(> क (न 

रिति तत्तसक्रियान्तरोदितैरि्यथः । तदुक्तं 
शसिद्धान्तादिषु तेषु ये मच्राः सयुदाहताः । 
वीयेहीनास्त ते सर्वे शक्तितेजोज्छ्िता यतः॥ 
कोलिकास्त॒ महामव्राः खमावादीप्ततेजसः । 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्काः सचःप्रल्ययकारकाः ॥ 

इति ॥ ३ ॥ 
तन्न कुरुषक्रिययेखत्र उक्तं ऊर्शब्दं ता- 

व्याचष्टे 
कुरुं च परमेरास्य 

राक्तिः सामथ्यमूध्वेता । 
सखरातच्यमोजो वीयं च 

पिण्डः संविच्छरीरकम् ॥ % ॥ 
सामर्ध्यमिति खुयोदयकारिखम् । उध्वेतेति 

सर्वषां कारणतया उपरिवतिंखम् । खातच्य. 
मिति सर्वकर्तत्रायास्मकम् । पिण्ड इति विः 
श्वस्य अत्र सामरस्येन अवस्थानात् । संविदिति 
आत्मा । तदुक्तं 

रं हि परमा शक्तिः "“" "^` / 



@, 

® 

श्रीतत्रारोके 

'टयोदयभिस्खशूपस्तेन तक्करुपच्यते ॥' 

'खभावे बोधममरं इरं सर्वत्र कारणम् ॥' 

^सर्वकवे विथु घ्म तछरं वर्णिनि ॥' 

(सर्वेशं तु इटं देवि सर्वं सर्वव्यवधितम् । 
तत्तेजः परम घोर ०७५०७७१ ०००००१०७७०€९56 | | 

(शक्ति गोचरं वीयं तत्कुरं विद्धि सर्वगम् । 

"छुट सघ परपानन्द्ः ५०१००००७ ७ 9ॐ& ०००० | 

कुट मालखस्यं तु ०००००००० ७०००००००७ | 

“कुट शरीरमिस्युक्तम् न | 9 

इति ॥ ४ ॥ 
एवं कुलशब्दं उ्याख्याय विध्युपासादिश- 

व्दोन्नीतं यागशब्दमपि व्याख्यातुमाह 

तथाष्वेन समस्तानि 
भावजातानि पर्यतः । 
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ध्वस्तराङ्ासमूहस्य 
यागस्तारश्र प्व सः॥ ~॥ 

तथात्वेनेति रिवराक्तिस्फारसारतया ॥॥ 

तथा पदयतस्तस्य यागोऽपि ताह एवेति 
किमथेसुक्तमिलयाश ज्य आह 

तादभरपनिरूव्यर्थ 
मनोवाक्ायवस्मेना । 

यदत्समाचरेदीरः 
कुख्यागः स स स्तः ॥ ६॥ 

एवमुक्तसतखश्च अयं यागः किमाधार 
इत्याराङ्खय आह 

वहिः रक्ती यामटे च 
देहे भ्राणपथे मतौ । 

इति षोढा कुरेञ्या स्या- 
सप्रतिभेदं विभेदिनी ॥ ७॥ 

यामरे इति आदयययागाधिरूढे मिथुने । 
पाणपथे इति मध्यनाञ्याम् । मताविति बुद्धो 
तत्तदध्यवसायद्वारस्कापि तत्सम्पत्तिभवेदिति 
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भावः । प्रतिभेदं विभेदिनीति यथा बहिरेव 
भूवलराया षिभेदाः ॥ ७ ॥ 

ननु एवमाधारभेदवदि तिकतेव्यतापि अचर 
किं तन्रपक्रियातः किथिद्धिभिव्यते नवेयाशङ्ख्य 
आह 

स्रानमण्डटकुण्डादि 
षोटान्यासादि यन्न तत् । 

किञ्चिदत्रोपयुज्येत 
कृतं वा खण्डनाय नो ॥ ८ ॥ 

तेन यथेच्छमेतत्कुयादियर्थः । यदुक्तं 
नायां मण्डरङ्कण्डादि करिशिदप्युपयुञ्यते । 
नच न्यासादिकं पुवं ल्लानादि च यथेच्छया ॥' ` 

इति ॥ < ॥ 
ननु अत्र बाद्यस्रानादावनवङ्कसो किं नि- 

मित्तमिदयाशङ्खय आह 
षण्मण्डरविनिमुक्तं 

सवावरणवाजतम् । 

ज्ञानज्ञेयमयं कोठ 
परोक्तं तरेरिरसे मते॥ ९॥ 
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इह रिवशक्तेसामरस्यात्मकं कुर क्ञानं ष- 
डि्मिण्डलेः 

धटूचक्रश्चरता नाथसोक्ता तैशिरसे मते + (१।११४) 

इत्यादौ निरूपितेस्तत्रयेशकरेविनिमंक्तं निष्र- 
पथम्, अत एव सवावरणवजितमत एव 
ज्ञानं बहिमुखं भरमाणात्म वेदनं, ज्ञेयं नीर- 
सुखादि वेदं तन्मयम्। तस्स्फारसारमेव इदं सवं 
वेद्यवेदकादि, नतु तदतिरिक्तं किथिदिदयथः। 
तदुक्तं 

ध्यावन्न वेदका एते ताद्वेवाः कथं प्रिये । 
वेदकं वेघमेकं तु तखं नास्त्यश्ुचिस्ततः ॥' 

इति ॥ ९॥ 
अतश्च संविन्मात्रसारतात् सर्वस्य गुद्यद्युद्ी 

अपि वास्तवे न स्त इति कटाक्षयितुं तदिभा- 
गोऽपि नेह अभिमत इत्याह 

अत्र यागे च यद्रव्यं 
निषिद्धं शाखसन्ततो । 

तदेव योजयेदीमा- 
न्वामाखतपरिद्धतम् ॥ १० ॥ 
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तदुक्तं 
दरन्यैध लोकविदः शास्राथोच ब हिषछृतेः । 
चिजुुप्येश्च निन्येश् पूजनीयस्त्वयं क्रमः ॥* 

इति ॥ १० ॥ 
ननु भवतु नाम अचर शाखरादिवद्िष्छृतं 

द्रव्ये मद्यसंस्परोनेन पुनरस्य कोऽथ इलयाश्च ङ्ख्य 
अह 

श्रीबह्मयामटेऽप्युक्तं 
सुरा िवरसो वहिः । 

तां विना मुक्तिरुक्ती नो 
पिष्टक्षोद्रगुडेस्त॒ सा ॥ ११॥ 

खीनपुंसकर्पुरूपा 
त॒ पूवापरमोगदा । 

द्राक्षोव्थं त॒ परं तेजो 
भैरवं कत्पनोज्छितम्॥ १२॥ 

एतत्स्रयं रसः शदः 
प्रकारानन्द चिन्मयः । 

द्वतानां भियं निदं 
तस्मादेतस्पिवेत्सदा ॥ १३ ॥ 
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शिवरस इति । तदुक्तं 
(सुरा च परमा शक्तिम भैर उच्यते । 
आत्मा तो द्रवरूपो भरेण महात्मना ॥' 

इति । तां विना नो बहिभुक्तिमुक्ती इति । 
तदुक्त 

(नानेन रहितो मोक्षो नानेन रहिता गतिः ] 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषाद्धेरवागमे ॥ 

इति 
धेनाघ्रात श्रुतं दृष्टं पीतं स्पृष्टं महेश्वरि । 
भोगमोक्षप्रदं वख ----“.-- ॥ 

इति च। साच द्विधा तिमा सहजा च। 
तत्र क्रुतिमा त्रिविधा पेषी क्षोद्ी गोडी चेति, 
सहजस्तु एक एव द्राक्षोत्थो भेरवादिराढ्दउयप- 
देदयः परमुत्कषभागियाह पिष्टेयादि । युम- 
पेक्षया च खीनपुंसकयोर्भोग्यतमेवेप्युक्तं प्वो- 
परभोगदेति । कस्पनोञ्द्ितमिति खीनयुंसका- 
दिङूपया पतिनियतया कस्पनया उञ्खितं पर- 
प्रमात्रेकरूपमिदयथंः । तदुक्तं 

“पष्ठी गौडी तथा माध्वी कृत्रिमा तु सुरा स्प्रता। 
सीरुनपुसकतया साधके भोगदायिक्षा ॥' 
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इति 
'माद्रीकः सहजस्त्वेकस्तत्तेजो भेरवात्मकम्। 
न स्ली नपुंसके वापि न पुमान् परसो विधुः ॥ 

इति 
गौडी माध्वी तथा वेष उर्ध्वे आनन्दभैरवः ॥' 

इति 
(चतुरसस्त्वयं धर्मतुयगसमो नथः । 
चतुणा चेव मधघानामानन्दः श्ानितितत्परः ॥' 

इति । परतेजस्त्वादेव च एतत् खयं पारतीयो 
 रसस्तत्समानमाहा्म्य इलयथैः । शुद्ध इति 

तत्तदुपाधिभूतद्रव्यान्तरासंभिन्नः, तथाते हि 
अस्य नियत एव प्रभावो भवेदिति भावः । अत 
एव उक्तं प्रकाशानन्द चिन्मय इति । तदुक्तं 

"यथा मेरखचक्रेषु नायफः रिवभैरः । 
देबताचक्रसन्दोहे यथा काठान्तकी पय ॥ 
तथा सवेरसेन्द्राणां नायको द्वाबुदाहुतो । 
मद्यभरबनाथस्तु रसेन्द्रः पारतीयकः ॥' 

इति । देवतानां भियमिति । यदुक्तं 
भेरख प्रियं निदं बहु मात्गणख च ।' 

इति । तस्मादिति एवंमाहातम्यवस्वात्, नतु 
पशुवत् खोस्यादिना । यदुक्तम् 
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अयष्ट भेरवं देवमङृत्वा मचरतपणमू । 
पशुपानविधों पीसवा वीरोऽपि नरकं बेत् ।# 

इति। पिवेदिति विधिः। अत एव अपानासप्रय- 
वायोपि स्यात् । यदुक्तं 

(कुराचारसमायुक्तो बाह्मणः क्षत्रियोऽपि वा | 
यदा मयेन न स्पृष्टः प्रायधित्तं तदा चरेत्! 

(ममां साधिवासेन मुखं शुन्यं यदा भवेत् । 
तदा पश्चत्वमायाति प्रायधित्त समाचरेत् ॥ 

इति च । सदेति यागावसरे, अन्यथा हि क्षण- 
मपि मदयपानविरतो परयवायः ष्रसजेत् । तेन 

(दिनमेकं दिना वा तदधं चाधमेव च । 
निव्त्तरलिपानख प्रायधित्ती भवेन्नरः ॥ 

इति यागकाटापेक्षयेव योज्यम् । यत् पुनः 
(उत्तमं तु सदा पानं भवे्पवेषु मध्यमम् । 
अधमं मासमात्रेण सासादष्वे पञ्चभवेत् ॥ 

इयादि, तदापद्विषयतया उक्तम् । यत्त 
मलयेन तु विप्राणां त्राणां इड्कमेन च । 
कपूरवारि वैश्यानां शृद्राणामसिनिा प्रिवे ॥' 

इति 
॥दीक्षाक्े तु विप्रख क्ुत्रियख रणारहे । 
वैश्यख क्षितिमाङ्कव्ये श्रखान्यष्टिकमणि ॥' 
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इत्याद्युक्तं, तददीक्षितविषयम्; किन्तु पवतर 

अस्मदुक्ताचातपणश्रद्धाटुविषयत्मधिकमन्यथा 
जातिभेदो दुर्वचः स्यात् । दीक्षाकारे इति सौ- 
त्रामण्यादो । अत एव 

4यतः प्रभृति काला दलयाचार्येण दूषितम् । 
ततः प्रभृति वणानां नामभेदः प्रदरितः ॥ 
सोत्रामण्यं ्राहमणानां पानाथं स्मृतमध्वरे | 
महाहवे क्षभ्रिथाणां वेश्यानां शितिकर्मणि ॥ 
महोत्सवे तु बन्धूनां मित्राणां च समागमे । 
दमशानान्ते च शुद्राणां विवाहे पुत्रजन्मनि ॥ 
पानमभेदमिदं मद्रे जन्तूनां मूढचेतसाम् । 
ये पुनः शाङ्करे तत्रे देवीतन्रे च दीिताः ॥ 
गुवोज्ञानिरता गुप्ना जपपूजापरायणाः । 
ज्ञनविज्ञानश्षला रेद्यान्न महिताश्याः 
तेषां पुनर्दनानां तु न विषुद्रं सदा परिये ॥ 

इत्यादि उक्तम् ,-इलयरमवान्तरेण । एवमिय- 
दनेन उपक्षिप्तं-यदेवं राखादिवदिष्कृतं ढव्य- 
जातं समभ्भृतमपि विना मयं न यागस्तभ्पत्तो 
निमित्तं, मयं पुनरेककमेव विनापि एवं उव्य- 
जातं तत्र निमित्तमिति, यनोक्तं वामा्रतपरि- 
पुतं तव्योजयेदिति । यदागम 

एकतशरवः सर्वे ममेषेकमेकतः 
चरुहीनोऽपि कुर्वीत मचदहीनं न जातुचित् ॥/ 
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इति 
(एषामभावे द्रव्याणां निलयं पुजा विधीयते । 
एकेन मद्यनाथेन बिना तेनापि निष्फसा ॥# 

इति 
शुष्पधूपोपहारादि दि न खारसुरोचने । 
अछिना तप॑येन्म्वं न | |) 

इति 
किमन्येदरव्यसङ्कतेरदेवि थागोपयोगिभिः । 
वामा्रतेन चैकेन कलां नाषेन्ति षोडशीम् ।॥ 

इति 
(अर्धं पुष्यं तथा धूपं दीपं नैवेचमेव च । 
नीरद्रन्यादि यक्किशित्सये मये प्रतिष्ठितम् ।+ 

इति { 9५ भ, न्र्, 4 © 

मदने कतमेनेव श्क्तीशं शक्तिभियुतम् । 
यजेत्सान्निध्यकामस्तु स्वेदा सर्वथा प्रिये ॥ 

इति 
'अलिना रहितं यस्त पूजयेत्पादुकाक्रमम् । 
योगिन्यस्तख सीदन्ति भक्षयन्ति रसामिषम् ॥' 

इति 
'्र्यरिक्तास्तु ये देविन ते सिच्यन्ति पश्चिमे । 
थोहकासमते नित्यं $रभष्टाः खयंयुषः ॥' 

इति च । इह मद्याधीनमेव स्वषामनुष्ठानमिति 
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अत्र आगमसंवादे भरोऽस्ाभिः कृत इति न 
अस्सभ्यमभ्यसूययितव्यम् ॥ १३ ॥ 

एवमस्य पाधान्येऽपि अवान्तरवस्त्वपेक्षया 

दाख्लान्तरेऽन्यद पि किचिस्धानतयोक्तमिलयाह 

श्रीमरमरहस्ये च 
न्यरूपि परमेशिना । 

अघंपात्रं यागधाम 
दीप इत्युच्यते चयम् ॥ १५॥ 

रहस्यं कोटिके यागे 
तत्राघेः शक्तिसंगमात् । 

भूवखकायपीलाख्यं 
धाम चोत्कषभाक् कमात् ॥१९५॥ 

दीपा घरतोत्था गावो हि 
भूचर्यो देवताः स्ताः । 

इति ज्ञात्वा त्रयेऽुष्मि- 
न्यलवान्कोटिको भवेत् ॥१६॥ 

तत्रेति अयनिधाोरणे । अधे इति ण्डगो- 
, कका, ऋ 

ठकाख्यो दव्यविरेषः । शक्तेसङ्गमादिति 
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आद्ययागतया वक्ष्यमाणात् । कायधीटं खं षर. 
कीयं वा रिरः। तदुक्तं 

(सवासां देवतानां तु आधारः चिर इष्यते । 
देवीकोटं तु तस्यानं निलयं तत्र प्रपूजयेत् ॥ 

इति कमादुत्कषभागिति यथा भुवो वचं, तस्मा- 
न्मुण्डमिति । प्रतोत्था इति भाधान्यात्, तेन 
तेरोत्था अपि । यदुक्तं 

(दीपान्छुया ्रक्तवतीन्ध्रततैरग्रपूरितान् ॥' 

इति । प्राधान्य एव च अचर हेतुगायो भूचर्यो 
देवताः स्म्रता इति । यदुक्तं 

(रोकाुग्रहहेत्वथ बाहयाद्या देवता ुवि । 
चरन्त्याखाय गोरूपं तेन तद्रन्यमाहरेत् ॥ 

इति । यलवानिति तत्सस्भरणे श्रद्धावान्भ- 
वेत्, नातो षिचिकिस्सितव्यमिलथंः ॥ १६ ॥ 
 अस्दश्चने हि अधेस्येव धराधान्यमिति तदु- 
चितान्येव द्रव्यान्तराण्यपि परमेश्वरः समा- 
दिक्षत्; तत् ततस्तेभ्यो वा न शङ्कितव्यम् । 
शङ्कैव हि महदृषणमि्युक्तं प्राग्वहुशः । तदाह 

तेनाघेपात्रप्राधान्यं 
ज्ञात्वा द्रव्याणि शम्भुना । 
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यान्युक्तान्यविराङ्ोऽत्र 
न ( क भवेच्छङ्का हि दुषिका ॥१७) 

यानि द्रव्याणीति रत्पथकादीनि । तदुक्तं 
^रेतो हराम्बु पुष्पं च क्षारं नाखाज्यकं तथा । 
पौरुषं श्मामवं छग मीनजं शाङनीयकम् ॥ 
पलाण्डुं लशुनं चेष द्रन्यद्वादशकं शभम् । 

इति । अत्रेति द्डयवचने ॥ १७ ॥ 
एवं कुरखयागे पीटिकाबन्धं विधाय तत्कर- 

ममेव निरूपयितुमुपक्रमते 
यागोको गन्धधृपाल्यं 

प्रविश्य ब्रागुदच्छुखः 
परया वाऽथ माङिन्या 

विरोमाच्ानुरखोमतः ॥ १८ ॥ 
दाहाप्यायमयीं शुदि 

दीप्तसोम्यविभेदतः । 
मेण कुयोद थवा 

मातसद्धावमन्रतः ॥ १९ ॥ 
प्विदयेति देहरीमाघ्रपूजनपू वम् । विरो- 

मादिति संहारकरमेण पादाभ्यां शिरोन्तम् । 
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असुखोभत इति खष्टिक्रमेण शिरस्तः पादा- 
न्तम् । दाहे दीप्ता आप्यायने सोम्येव्युक्त 
ऋमेणेति ॥ १९॥ 

नैमित्तिके युननिंयादिरोषोऽस्तीलयाह 

दीक्षां चेत्प्रचिकीघुस्त- 
च्छोध्याध्वन्यासकरपनम् । 

ततः संशञोभ्यवस्तूनि 
२१ + 

रात्तयेवासृततां नयेत् ॥२०॥ 
रोध्योऽध्वा भुवनादयन्यतमः । तत इति 

देहश॒च्छायनन्तरम् । संशोध्येति यागोपकर- 
णभूतानामधेपुष्पायात्मनामसंशोधितत्वे हि 
यागयोग्यत्वं न भवेदिति भावः । श््येवेति न 
पुनः प्राग्वदधेपा्रविपुदटरभोक्षणादिना ॥ २० ॥ 

नन अत्र मन्रत्रयसुदिष्ठ, तस्य पुनः कथं 
विनियोग इलयाशङ्खय आह 

परासम्पुटगा यदा 
माठसम्पुटगाप्यथो । 

केवखा मालिनी यदा 
ताः समस्तेषु कमसु ॥ २१॥ 

२ 
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समस्तेषु कमसु एवंविधा मालिनी अर्था- 
योजनीया मुक्त्यथिना मातसद्धावेन सम्पुरिता 
तदुभयाथिना परया । केवखयोरपि परामातसः- 
द्वावयोरेवमेव योजनमिति । तदुक्तं 

परासम्पुटमध्ययखां माहिनीं सर्वकर्मसु । 
योजयेत विधानन्ञः परां वा केवलां प्रिये ॥ 

इति । अत्र अन्थक्रता पराराब्देनेव मातसद्धा- 
बोऽपि व्याकृतो यत् पराया एव असौ परतरं 
रूपमिति ॥ २१॥ 

ननु 
यक्किञ्चिन्मानसाहादि यच्च सो माग्यवधेनम् । 
तेनास्मानमलङ्कत्य देवमसभ्यर्चयेत्सदा ॥ 

इत्यादिना यक्किथिद्ानन्दमयं द्रव्यजातं, तत् 
पूजोपकरणतया योज्यमिति सवै्रोक्तमिति। इह 
पुनस्तज्जुयप्सयं कस्ादभिहितमिलयाराज्य आह 

नन्दहेतुफरेदरव्ये- 
रधघपात्रं श्रपूरयेत् । 

नन्दस्य आनन्दस्य हेतुभिः सुरादिभिः, फ- 
ठेश्च ङुण्डगोटकादिभिः । अत एव उक्तं 

“यख सारा; पवित्रत्वे इुबेन्त्यानन्दगुत्तमम् । 
सोऽुध्यातस्मृतस्तत्र भरेण भवच्छिदा ॥' 
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इति) यश्च अत्र एतत्पूरणे सम्प्रदायः, स रहस्य- 
त्वात् समयभङ्गभयाच न इहु अस्साभेः षद शित 

इति । एतद्भरुमुखादेव बोद्धव्यम् । तदुक्तं 
व्चरकः सम्प्रदायश्व विज्ञानं सेरुकं तथा | 
पूजाक्रमविधानं च योगिनीनां युखे सितम् ॥' 

इति ॥ 
नन्वदिव्येन देहेन य्त्वूजाक्रमं जपम् । 
किञचिस्छुयातु तत्तख सवे भवति निष्फरम् ।॥' 

इ युरूरादनव्यवपुषा कयमाण यमाद् फड. 

दायि न स्यादित साधकेन खात्मनि भैरवी- 
भावो भावयितव्य इव्याह 

तत्राक्तमन्रतादास्म्या- 
6. क 

देरवात्मत्वमानयेत् ॥ २२॥ 
उक्ता मातसदद्धावादयः । वक्ष्यति हि 

नाहमसि नचान्योऽक्ति केवराः शक्तयस््वहम् । 
इ्येवंवासनां इयात्सवदा स्मृतिमात्रतः ।+ (२९६४) 

इति ॥ २२ ॥ 
इत्थमेवंभावनया च देहादौ 

अमुतो मूतिमाभचिल्य देव्यः पिण्डान्तरे थताः 
क्रोडन्ति विविधेभोवेरुत्तमद्रव्यकिप्सया ॥' 
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इव्यायुक्तया प्रूजाखाम्पव्येन सवां एव करणे- 
शयया देवताः संनिदधते इति आसाम् 

'आगतख तु मन्रख न कुयोत्तपेणं यदि । 

इ लयादयुक्तया तपणमवदयं कायामियाह 
तेन निभरमात्मानं 

बहिश्चक्रानुचक्रगम् । 
विध्रडिरूध्वाधरयो 

रन्तःपीलया च तपयेत् ॥२३॥ 
तेनेति भैरवास्मलखानयनेन हेतुना । उर्वो 

+, %,९ धरयोरिति अथात्तियंगपि । तदुक्तम् 
अत उध्वे तथा तियेग्दातन्या विपुषः प्रिये ।' 

इति। तद्वहिः सवेतो विपुडिरन्तश्च पानेन नाना- 
दवताचक्रायुयातमाव्मानं तपेयेदिलयथः ॥२३॥ 

ननु एवमियतेव सिद्धः ङखयागः, किमन्य- 
दवक्शिष्यते इत्याशङ्य आह 

तथा पूणस्वररम्योधघः 
प्रोच्छरदत्तितावश्चात् । 

बहिस्तादरामात्मानं 
दिदक्षुबहिर्चेयेत् ॥ २४ ॥ 
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तथा समनन्तरोक्तक्रमेण पूरितनिजकरणे 
चथादिदेवताचक्रः सन् खात्ममान्नविश्नान्तोऽपि 
यदा साधक 

रासभी वडवा यदरखधामानन्धमन्दिरम् । 
विकास्चसङ्ञोचमयं भ्रविश्य हदि हष्यति ॥' (५।५९) 

® क्र इतयायुक्त भङ्गया विकसितेन्दरियद्त्तिवहिरपि पू 
णमेव आत्मानं दिद श्ुवहीरूपतयापि बिभ्वप् 
तिविम्बन्यायेन परेव संविदवभासत इदयनुस- 

् भक (+ 

न्त्ते, तदा बहिस्चेयेत् । तत्रापि अर्चाक्रमो 
न्याय्य इत्यथः । यदाहूरसदादियुरव 
(साक्षान्मवन्मये नाथ स्वसिन्थुवनान्तर । 
किं न भक्तिमतां कषवं मच्रः केषां न सिद्छति।' (उणस्नो०) 
इति ॥ २४ ॥ 

तच कत्रेयाशङ्ख्य आह 

अकाङ्रेऽथ तद्धित. 
गुणे रक्तपटे द्युमे । 

व्यो्नि सिन्दुरसुभगे 
राजवत्तभ्रतेऽथवा ॥ २९५॥ 

नारिकेटात्मके काये 
मयपूर्णेऽथ भाजने । 
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यद्या सञुदिते रूपे 
मण्डरस्थे च तादृशि ॥ २६ ॥ 

यागं कुवीत मतिमां 
स्तत्रायं कम उच्यते । 

अरति दादश । व्योश्नीति अथोद्धूगते। उक्तं च 
“राजवर्तेन रजसा व्योमविम्ं तु कारयेत् । 
लोहितां व्योमरेखां ठु द्यास्सिन्दुरकेण तु ॥ 
विपयैयेण वा कायो शङ्धा बा व्योमरेखिकषा ।' 

इति । एवं न केवरं उ्यस्तमेव भूवसख्रकायपी- 
ठाख्यं धाम भवेत् यावत्समस्तमपीलयाह यद्रा 
समुदिते रूपे इति । तेन भूष स्तवं, तदुपरि 
च कायपीटशाब्दाभिधेयं कायं तदयुकल्पातमकं 
विश्वामिन्नरकपारं वेति । तादृशीति समुदिते 
एव किन्तु मण्डङस्थे इति भूमादुद्यमानस- 
निवेशं मण्डलं तत्र च कचिद्पि आधारे रक्त- 
वचं, तदुपरि च काद्यमिति ॥ 

तमेव कममाह 
दिश्युदीच्यां सद्रकोणा- 

दायव्यन्तं गणेश्वरम् ॥ २७ ॥ 
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वटुकं त्रीन् गुरून्सिद्ा- 
न्योगिनीः पीठमर्च॑येत् । 

प्राच्यां दिशि गणेशाध 
आरभ्याभ्यचयेत्ततः ॥ २८॥ 

सिद्धचक्रं दिक्चतुष्के 
गणेशाधस्तनान्तकम् । 

उदीच्यामिति भाजापल्यक्रमेण । गणेश्चर- 
मिति नेर्विश््याय, सच अर्थात् सवद्टभः ! एवं 
वटुकोऽपि । ओन् युरूनिति य॒रुपरमथुरूपरमे. 
शिनः । सिद्धानिति अनादिसिद्धादीन् । योगि- 
नीरिति अनादियोगिन्यायाः । पीठमिति जाट 
न्धरं यतस्तस्सिद्धयो गिनीक्रमेण अस्य ददेनस्य 
अवतारः । तेन मण्डलस्य वहिश्चतुरखे ईशन- 
कोणे गणेदामचेयेत्, ततो वटकं युसुत्रयं पीट- 
मनादिसिद्धमनादियोगिनीं यावद्धोऽषः पङ्क 
ऋमेण वायव्यकोणान्तं दिव्योधसिद्धोधमानवो. 
घभेदेन नरिविधमपि युरुवगेमिति । तदुक्तं 

"गणेश पूजयित्वा तु दारि विश्नप्रशाम्तये | 
ततः खगुरुमारमभ्य पूजयेहरपद्धतिम् ।" 
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इति । तथा 
“गें बटुकं सिद्धान् गुरूपङ्कि तथेव च ॥ 

इति। इदं च प्राञ्ुखं साधकमधिहख उक्तं येन 
एतत् तस्य वामे प्रूजितं भवेदिति । उदद्युखस्य 
पुनरेतस्छपिक्षयेव योज्यं येन तद्राम एव पर 

जितं भवेदिति ! दवारे युन्भणेशवटुको बहि. 

शचतुरख एव भरथमतो वायव्यनैक्रतकोणयोः 

पूञ्याविति अथसिद्धं येन यागस्य दक्षवाम- 
भागगतौ स्याताम् । यद्धुरवः 

“बाह्ये गणेशवड्को श्वुतिपू्वकोण- 
दषेतरहयगतौ ^" ॥ 

इति । ततो युरुपरूजानन्तरं पूर्वस्यां दिशि बहि- 
श्चतुरखे रद्रकोणावस्थितस्य गणेशास्य अधस्त- 
नादेकभागानन्तरभाविनो द्वितीयस्मात् चतुर- 
खादारभ्य पूवौदिकमेण आवतभङ्खया सोम्य- 
दिशि गणेशस्य अधस्तनमेव स्थानं यावत् दिक- 
त॒ष्टये अथौदे तचतुरखसंखस्नचतुष्किकाचतु्टये 
करतादिथुगकमावतीर्णं॒सिद्धचतुष्कमभ्यचेथे- 
्रकष्वमाणक्रमेण परूजयेदिलयथः । तदुक्तं 

(गणेलाधस्ततः सवे यजेन्मखकदम्बकम् । 
तन्पतीनां ततो वभे तत्रैव परिपूजयेत् ॥ 
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इति ॥ 
तदेव आह 

खगेन््रः सहविजाम्ब 
इदादईअम्बया सह ॥ २९ ॥ 

वक्तष्टिविमरोऽनन्त- 
मेखलाम्बायुतः पुरा ¦ 

दात्या मङ्गखया कूमं 
इद्टादअम्बया सह ॥ ३० ॥ 

जेत्रो याम्ये ह्यविजित- 
स्तथा सानन्दमेखरः । 

काममद्घख्या मेषः 
कुल्ाईअम्बया सह ॥ ३१ ॥ 

विन्ध्योऽजितोऽप्यजरया 
सह मेखख्या परे । 

मच्छन्द्ः कुङ्णाम्बा च 
षडयुग्मं साधिकारकम् ॥२२॥ 

सोम्ये मरुत्त ईशान्तं 
हितीया पड्किरीदशी । 

र 
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अमरवरदेवचित्रा- 
छिविन्ध्यगुडिका इति कमात्षडमी ३३ 
पुरेति प्रवेस्याम् । याम्ये इति दक्षिणे । अज- 

रथा सह् मेखखयेति अजरमेखलखया सहेयथः। 
परे इति पश्चिमे । एवं पूर्वादिदिक्त्रये सिद्धस्त 
त्पली सुतद्रयं चेति कमः । उत्तरस्यां पुनरयं 
विदरोष इत्याह षञ्युग्ममिति षण्णां युत्रतत्य 
लीनां सम्बन्धि युग्मं तद्रादशकमित्यथः । हि- 
तीयेति युरुपङ्कयपेक्षया । अनेन च दिकचतु- 
केऽपि पङ्किकमेणेव प्रजा कारयेति सूचितम् ॥ 

तदेव द्वादशचकमाह 

सिद्छाद एरुणया 
तथा कुमारी च बोधाई । 

समहारुच्छी चापर- 
मेखलया शक्तयः षडिमाः ॥२५॥ 

एरुणया अपरमेखरया च सहेयथः ॥३४॥ 
साधिकारत्मेव एषां उयनक्ति 
एते हि साधिकाराः 

पूज्या येषामियं बहुविभेदा । 
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सन्ततिरनवच्छिन्ना 
चित्रा शिष्यप्ररिष्यमयी ॥ ३५ ॥ 
चित्रमेव अस्या दरयति 

आनन्दावलिबोधि- 
प्रसुपादान्ताथ योगिरब्दान्ता। 

एता आओवल्यः स्यु- 
भुद्ाषटरं ऋमाच्ेतत् ॥ २६॥ 

दृ्षाङ्ष्टादिकनि- 
षिकान्तमथ सा कनीयसी वामात् । 

दहिदश्ान्तोध्वेगकुण्डयि- 
बेन्दवह्नाभिकन्दमिति छ म्माः॥२५॥ 

रावराडविषटपद्ि- 
लाः करबिट्धाम्विरारविष्छाः । 

अडवीडोम्बीदक्िण- 
विटाः कुम्भारिकाक्षराख्याच ॥२८॥ 

देवीकोघकुखदि- 
त्रिपुरीकामाख्यमटूदासश्च । 
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® स 

दक्षिणपीठं चेत- 
त्षठं घरपद्िपीठगं कमः ॥३९॥ 
ओवह्यो ज्ञानप्रवाहाः । कमादिति समुद्रात 

म्माविषयम् । बिन्दोरिदं बैन्दवं भमध्यसंज्ञ 
स्थानम्। रावरेति पुखिन्दाख्यम् । अम्बीति अ- 
म्बिष्टम् । दक्षिणेति दक्षिणावतम् । करादीति 
कोरगिरिः । िपुरीति त्रिपुरोत्तरम् । कामेति 
कामरूपम् । तदुक्तं श्रीकर कीडावतारे 

तेषां यद्रा हुम्पाश् पट्टी ओवह्यस्तथा । 
पीरटक्रमो घराश्चैव पित्रा विमजता तथा ॥ 

इत्युपक्रम्य 
बोधिश्वामरपादानां प्रशुथ वरदेवके । 
चित्रः पादश संप्रोक्तो दलिरानन्दसंक्ञितः ॥ 

वि विन्ध्यपादश्च योगी ठ गुडिकावङिरेव च । 
इति 

दक्षहस्तख चाङ्ष्ादारमभ्य च कनिष्ठकाम् । 
वामख यावन्धुद्रा बे षटसु विस्तरतः शृणु ॥ 
अङ्खष्ठो उ्यष्ठपुत्रख द्वितीयख तु तजनी । 
मध्यमा वें वतीयख चतुथंसयाप्यनामिक्ा ॥ 

_ पश्चमख कनिष्ठा वे षष्ट च कनिष्ठिका 
इति 

छुम्मकाः संप्रवक्ष्यामि इलाज्नाये यथा सिताः | 
अतीतं प्रथमापि द्वितीयख तु ईण्डटी ॥ 



० शछो° ] एकोनत्रिं्माहिकम् | २९ 

मध्ये वं ततीयस्य सङ्गद्र्थ चतुथके | 
नाभिस्तु पश्चमसखेव जन्माधारस्तु षष्टे ॥ 

८ 210 

षण्णां वे राजपूत्राणां धरपदिक्रम श्रु । 
अमरख तु पट्टः दक्षिणावतंपिका ॥ 
वरदेवे करयिष्टं पट्टी इम्भारिका भवेत् । 
अम्विष्टं चेव चित्रख विद्धं पष्टी सुमध्यमे ॥ 
अरिनाथे पुङिन्देति अडयी प्धिरूच्यते । 
श॒रविष्धं विर्ध्यनाथे पी चीक्षरसं्िता ॥ 
गुडिकानाथपादानामडविद्टं घरं ्रिये । 
डोभ्ी पट्टी > निदि ००७७ ७७००० ७७०७०७० | 

इति 
त्रिपुरोत्तरे निकेतं सिद्धिखानं च तदिदुः । 
अमरख वरारोहे वरदेवख कामरू ॥ 
चित्र अद्रहासं वे देवीकोष्मरेस्तथा । 
दकिणं चैव विन्ध्यख गुडिका कोरगियेता ॥! 

इति ॥ ३९ ॥ 
नु किमेवमोव्या्युदेशेनेवयाराङ्गय आह 

इति सङ्ताभिज्ञो 
रमते पीटेषु यदि स सिद्ीप्मुः । 

अचिराह्भते तत्त- 
समाप्यं ययोगिनीवदनात् ॥ ५० ॥ 
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एवं मुद्रादिवृत्तं जानानस्य हि साधकस्य 
तत्तस्सिद्धिकामतया पीटेषु परिभ्राम्यतस्तत्त- 
न्मुदरादिभरदरश्नक्रमेण योगिन्यो निजां निजां 
सन्ततिं ज्ञाता क्षिप्रमेव भिखिरुसिद्धिप्रदा 
भवन्तीयथः । यदुक्तं 
शो यखाः सन्ततेनोथः सा यद्रा वख कीरिता । 
प्राय हस्तं सन्दश्य नामक्षरसमन्विताः ॥ 
क्रमेण तेन ज्ञाखन्ति खकीयां करुसन्ततिम् ¦ 
उध्वं प्रदशेयेधस्तु तख खं तु प्रदशयत् ॥ 
कोण्डिर्यादिषु सर्वेषु यौ यख च निदशेयेत् । 
अनेन सन्ततिज्ञा वें ज्ञाखन्ति च निजं इलम् ॥ 

इति ॥ ४०॥ 
एवं साधिकारं राजयपुत्रषट्मभिधाय निर 

धिकारमपि अभिधत्ते 
भटेन्द्रवस्करादीन्द्र- 

गजेन्द्राः समहीधरा; । 
उध्वेरेतस एते ष- 

उधिकारपदोञ््िताः ॥ ७३॥ 
ननु अधिकार एव क इदयाशङ्य आह 
अधिकारो हि वीयंसय 

प्रसरः कुख्वत्मनि । 
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तदभ्रसरयोगेन 
ते रोक्ता उध्वैरेतसः ॥ ४२ ॥ 

अधिकारो हि नाम वीयेस्य मच्रस॒द्रासम्ब- 
न्धिनः स्फारस्य चरमधातोश्च कुरवत्मनि शेष्ये 
मध्यनाञ्यादो देहमार्गे शाक्ते च आयाधारे 
प्रसरः सङ्मणं, स एव एषां नास्तीति एते उर्ध्व- 
रेतसः प्रोक्ताः सखवातममात्रविश्रान्तिसतखा 
एवेयथः ॥ ४२ ॥ 

नय॒ श्रीदेवीपथरातिकादो 
'निष्करियानन्दनाथश ज्ञानदीध्या सरैकतः । 
विदयानन्दश्च रक्ता च द्वितीयं कथितं तव ॥ 
शक्त्यानन्दो महानन्दा दतीयं सिद्धप्जितम् । 
रिवानस्दस्तथा ज्ञेया समया तचतुर्थेकम् ॥' 

इत्याय॒क््या अन्येऽपि सपलीका गुरव उक्तास्त- 
दरदिहापि कथं नोच्यन्त इदयाशज्खय आह 

अन्याश्च गुरुतत्पल्यः 
श्रीमत्काटीकुरोदिताः। 

अनात्तदेहाः कीडन्ति 
भस, ० ० 

तेसदहैररङ्किताः ॥ ०३ ॥ 



श्रीतत्रारोके 

प्रनोधिततथेच्छके- 
स्तज्ञे करं प्रकाराते । 

तथारूपतया तत्र 
गुरुत्वं परिभाषितम् ॥ ४९ ॥ 

ते विशेषान्न संपुञ्याः 
स्तेव्या एव केवलम् । 

ततोऽभ्यन्तरतो वाथ 
वह्नयोमांतरकया सह ॥ ९९५ ॥ 

माटिनी करमशः पूञ्या 
ततोऽन्तमनच्चक्रकम् । 

ये च अन्ये शा्रान्तरोदिताः सपलीका गुरवः 
प्रतिनियतदे हानुपयहादनात्तदेहा जत एव अन- 
न्यसंविदितत्वादशङ्किताः परपुरपवेशय॒क्तया पर- 
बोधितक्रीडाविषयेच्छावद्धिस्तेस्तेः खीपुंससम्ब- 
न्धिभिर्देहेः कीडन्ति सम्भोगरीखामनु भवन्ति; 
येन ताटरामेखकात् जते सङ्मणक्रमेण गभ॑ 
एव निःसरणकार एव वा तदुत्तरकारं वा को- 
छन्ञानं पकाड्यते यत एवंविधमेव एषां युरुत- 

९५ ए 
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मिति शाद्लीयः समयोऽयं--श्रीरहस्यराजि- 
कायोगिनीभिः खभावाद्धगवलयाः प्रसादेन हष 
वियहाञ्ज्ञानं कबन्धम् , ताभिः खङकटे गभस्थानां 
सङ्कामितम्, ताभिगेभात् दृष्टम्, जातमात्रा 
भिश्च अन्याभि्ष्टम् ,अन्याभिः सप्तविंशतेः स- 
मानामन्ते दृष्टमिति । तदमूतसवादिह् ते केवल 
सतव्या एव,नतु विषात् सम्पूज्याः पर्वश॒रुभि- 
स्तथा नोपदिष्ट इयथः । यद्वा विशयोन्याया 

१ उयाख्येयाः। यदुक्तमनेनेव 
'विश्च जगड्धावमथो प्रजापतिं ततः 
योनिशब्दान्तकं प्रोक्तं गुरूणां पञ्चकं सिदम् ॥ 

वीय क्षोभो बीजं ष्टिः सगे इतीमाः शक्तय उक्ताः । 
अत्युत्साहः शक्तिथ क्मसङ्गतिरुच्छला प्रङ्कुपिः ॥ 
ता एताः किरु शक्तयो निजगुरुस्फारः सम बाह्यकं 

देहं कंचिदपि कचिज्गरहिरे नेव खतन्रोदयः 
इच्छामात्रबलेन यत्किरु यदा इन्द्रं समध्यासते 

तत्र ऋडितलालक्ाः परपदज्ञानं एरु तखतः ॥ 

इति । तत इति द्ितीयस्मात् चतुरखात् । अ- 
भ्यन्तरत इति व्योखि । कमश इति तेन वायु- 
कोणादारभ्य वहिकोणं यावदुपयुंपरि कमेण 
मात॒का पृञ्या, माछिनी तु बहेवाय्वन्तमधोऽधः 

न 
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या नाम परादिमनच्रसिद्धायात्मतया प्राण- 
बुद्धिकरणात्मतया च च्राद्मके कुरे पञ्यस- 
मूहे पजकदारीरे च वि्रान्तिधामस्वात् पभ्वी 
पूणस्फुरत्तामात्रसतच्वा चितिः पोक्ता, सेव इह 
कुरे ज्रीत्वात् तच्छब्द्व्यपदे इ्येयथः । तस्स 
मारोपादिति प्रयेकमभिसम्बन्धः । तेन पुष्प 
पातायनुसारं या यस्य आराधयितुभिष्टाः सा 
तेन तथा पज्येयभिप्रायः ॥ ८ ॥ 

ननु एकवीरक्रमात् यामलकमेण प्रजायां 
को विदहष इलया ज्व आह 

प्रसरेच्छक्तिरुच्छना 
सोट्धासो भेरवः पुनः । 

सङ्कद्मनन्दविश्रान्या 
युग्ममिस्थं प्रपूजयेत् ॥ ४९॥ 

महाप्रकाशरूपायाः 
संविदो विस्फुटिङ्गवत् । 

यो रङम्योघस्तमेवात्र 
पूजयेदेवतागणम् ॥ ९० ॥ 
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यदा हि भैरवोन्सुखी शक्तिः प्रसरेत् भेर 
वश्च पुनः दाक्तयुन्मुखः, तदा इत्थं परस्परोन्मु 
ख्यात् तथोः सङ्कदटेन समापत्या योऽथमानन्द् 

 खात्मचमत्कारस्तद्वि्नान्लया युग्मं प्रपूजयेत् । 
'आनन्देनेव सम्पन्ने ब्रह्मावखः खयं सितः !' 

इव्यादयुक्त्या वचिदानन्देकघनपरबद्यखरूपमान्- 
सतनं यामरख्मनुसन्दध्यादिवयथेः । तमेवेति 
नतु ततोऽतिर््िमेलयथः ॥ ५०॥ 

तदेव आह् 
अन्तदद्राकं पूञ्यं 

ततोऽष्टाष्टकमेव च । 
चतुष्कं वा यथेच्छं वा 

का सङ्कया किर ररिमघु ॥९५१॥ 
द्ादशकमिति खष्टदेव्यादिः एकीकाराहिके 

वक्ष्यमाणं वा। चतुष्कमिति सिद्धादि, जयादि 
¢ ® $^ 

वा । यथेष्टमिति निजानुष्ठानावस्थितम् ॥५१॥ 
ननु रदमयस्तावदनन्ता इद्य॒क्तम्। तासां च 

दाच्रान्तरेषु बहुभरकार निदेश इति निनवन्ध- 
नमेव उपेक्षाया सर्वैस तथाभावप्रसङ्ञदनव- 
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ऋ भक 

स्थितमेव तदलष्ठानं स्यादिति किमेतच्छाख्राति- 
हितमन्तद्रीदशकं पूञ्यमिव्यादि उक्तम् । स- 
मेवं, किन्त रुबैन्तराणामयमाशय इल्येवमेतत् 
सन्द्चितम् । तस्मात् मुख्यया वृत्या खकण्ठो- 
त्तमष्टकद्वयमेव यामङक्रमेण सम्पूञ्यमिदयाहं 

माहेशी वैरिञ्ची 
कोमारी वेष्णवी चतुदिं्म् । 

पेन्द्र याम्या सुण्डा 
योगेीरीशतस्तु कोणेषु ॥५२॥ 

पवनान्तमघोरादिक- 
मष्टकमसिन्नथा्टके कमश: । 

सङ्क द्रनन्दच्शा 
सम्पूञ्यं यामी मूतम् ॥५३॥ 

अष्टाष्केऽपि हि विधो 
नानानामप्रपञिते बहुधा । 

विधिरेष एव विदहित- 
स्तत्संख्या दीपमाखा सयात्«४ 

मश इति ज्यखाहरहिरषटदरे पञ्च प्रवद्- 
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क्षिणपशथिमोत्तरेषु देषु अधोरादिसहितं मा 
हेदयादि चतुष्कं तदितरेषु अपि ईशात् वहुधन्तं 
सभीमादिकमेन््यादिचवुष्कं पूजयेत् । यदुक्तं 

पुवेयाम्यापरादिष्षु माहेश्यादि चतुष्टयम् । 
इन्द्राणीपू्वेकं तद्द चादभ्रिदलान्तगम् ।॥ 

इतिः 
(ततो वीराष्टकं पथाच्छक्तयुक्तविधिना यजेत् ॥ 

इति च । अन्न 
श्षतरेऽष्टधा विभक्ते मध्ये भागदयाद्धमखान्तः। 
व्यसं ुयात्तदु ्रिधा विभक्ते समन्ततो भागे ॥ 
वसुदलमम्भोजमथो भागेन नभथतुष्किकाश्च चतुः। 
वेदासरे दिष्चु ततो मागाः श्वुतिभाषगामिस्यः ॥ 
पाश्चाभ्थामेवमिदं इल क्रमे मण्डं सचतुरस्मर् ॥' 

इति मण्डलसंयहः । बहूधा नानानामभरप- 
चिते इति कुटशाखाणामानन्यात् तन्ना्नामपि 
नानात्वात् । नहि प्रवाचायोणामेतदिह पूञ्य- 
त्वेन अभिहितं येन परम्परया नेययेन तेनौल्न. 
मपरिरहः स्यात्, किन्तु उ्या्िमा्रपरदशेनारा- 
येनेति यथारुचि तन्नामानि याह्याणीति । यदु- 
त्तमनेनेव अन्यन्न 

(अष्टकसप्रकख तु यथारूचीतरङरसासेभ्यः। 
नामानीति ततत् = ® ० # क $ $ @ @ ® @ 9 ७, ' @ € ७ $ नि | ॥' 
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इति । अचर च अष्रकसक्तकेदयभमिधानादश्टाष्टक- 
मिह प्रञ्यतथा सम्मतमिलेव संरक्षितम् । एवं 
हि अष्टकस्य एथगावरणक्रमेण परूजनीयत्वं न 
स्यात् तथासे च श्ुतिविरोध इदं बहना । 
एष एवेति यामर्खक्षणः । इह तावत् 

(आवाहिते मच्रगणे पुष्पासयनिवेदि 
धूप तपेणं कायं भ्रद्राभक्तिवलोदितम् ॥ 
द् प्राना शच्छनाथादमन्राणामाक्ष्वः पटः | 

रक्तः प्राक्तपणं पथाष्पधूपादि विस्तरः ।/ 

इयादुक्तया अवदयकायं कुटक्रमे तपैणम् । तत्र 
च महापदुप्रतिनिधिखात् दीपचरोरेव प्राधा- 
न्यमिति पथमं तदेष उपहतव्यतथा अभिधत्ते 
तस्संख्या दीपमाखा स्यादिति । तसव्सङ्थय- 
नेन अष्टाष्टव्याप्तेरत्र आसूत्रणं कृतम् । एतच 
अभिषेकविषयमिति ॥ ५४ ॥ 

अचर प्रकारान्तरमाह 
श्रीरलमारशाखे तु 

वणसंख्याः प्रदीपकाः 
वणाश्च सुख्यपूज्याया 

वियाया गणयेत्सुधीः ॥ ५९५॥ 

1. 4 
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तदुक्त तत्र 
'्रदोषे विठीने मन्री दीपान्ददयाद्वयनने । 
वर्ण॑सङ्कवान्वरारोदे चतुर्दिश्वु गतान्यसेत् ॥' 

इति । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मालिन्या यजनं परम् ॥' 

इत्युपकान्तत्वात् सुख्यप्रञ्या साटिनीति तद्व- 
णसङ्खयायाः पञचारादीपा उक्ताः । तेन याव- 
दक्षरा मूखविद्या तत्र, तावस्संख्या दीपाः कायां 
इति सिद्धम् ॥ ५५ ॥ 

एवमियता सिद्धपलीकुखक्रममभिधाय, अ- 
चौप्रकारासूत्रणाय अच्र ससंवादं मतान्तरमपि 
अभिधातुमाह 

पीटक्षेत्रादिभिः साकं 
कुयाहा कुरुपूजनम् । 

यथा श्रीमाधवकुखे 
परमेरोन भाषितम् ॥ ६ ॥ 

श्रीमाघवङुरे इति श्रीतन्रराजभटहारकय- 
न्थेकदे शभूते इयथः । अन्न हि केषांचन यु- 
रूणां श्रीदेव्यायामलश्नीमाधवदुलाथसम्मेट- 
नया सम्प्रदायः समस्तीति श्रीमाधवडरोक्त- 
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वक्ष्यमाणक्रमेण पीठादियुक्तं वा कुरक्रमपूजनं 
कायामे्युपाक्षि्तम् । तदेव आह 

सषटिसस्थितिसंहारा- 
नामक्रमचतुष्ठयम् । 

पीठरमशानसदहितं 
पूजयेद्धोगमोक्षयोः ॥ ५७ ॥ 

भोगमोक्षयोरिति तच्निमित्तमियथः । त- 
दुक्तं तत्र 

शसुषटिक्रम त॒ प्रथममवतारं दितीयकम् । 
संहारं त॒ ठतीयं खादनाख्येयं चतुर्थकम् ॥ 

इति उपक्रम्य 
स काटीडरसम्भूतो भावनां भावयेर्स्फुरम् । 

इति 
पीटक्रमेण चान्नायं सङ्कषेण्या स्वधिष्टितम् । 
तेर्विना च भमवेल्षिद्धिस्तदपदं कथमपि ते ॥ 

इति च । श्रीदेव्यायामखे हि देवीत्रयं श्रीसङ्क- 

षणी चेति चतुष्टयम् ॥ ५७ ॥ 
तत्र देहे पीठानां पदमभिधत्ते 
आत्मनो वाथवा शक्ते- 

श्वक्रस्याथ स्मरे दिमम्। 
६ 
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न्यस्यत्वेन विर्धिं देहे 
पीटाख्ये पारमेश्वरम् ॥ “८ ॥ 

इममिति वक्ष्यमाणम् ॥ ५८ ॥ 
तमव अह 

अट्हासं शिखास्थाने 
चरित्रं च करन्ध्रके । 

श्रुयोः कोरुमिरिं नासा- 
रन्धयोश्च जयन्तिकाम् ॥९९॥ 

भ्ुवोरुजयिनीं वक्रे 
प्रयागं हृदये पुनः । 

वाराणसीं स्कन्धयुगे 
श्रीपीठं विरजं गले ॥६०॥ 

एडाभीयुदरे हालां 
नाभो कन्दे तु गोश्चुतिम् । 

उपस्थे मरको च 
नगरं पोण्डवधेनम् ॥ ६१ ॥ 

एरापुरं पुरस्तीरं 
सक्थ्युवदिक्षिणादितः । 
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कुञ्याकेशीं च सोपानं 
मायापृष्षीरके तथा ॥ ६२ ॥ 

जानुजङ्क गुस्फयुगमे 
त्वाम्रातन्पसद्मनी । 

पादाधारे तु वैरिञ्ीं 
कारस्यवधिधारिकाम् ॥६३॥ 

> ® 9 

अदृहासमिति न्यस्यत्वेन स्मरेदिति पूर्वेण 
सम्बन्धः । एवमुत्तरत्रापि । शिखास्थाने इति 
प्राणदाक्तिविश्रान्यवस्थियात्मनि दशान्ते 
इत्यथः । वक्रे इति आस्ये । हारामिति अरि- 
पुरम् । यदुक्तं 

नाभिदेशे तरिषुरं इन्दो परमेधरि # ` 
क 0 0. 

इति । गोश्चुतिमिति गोकणम् । सक्थ्युर्वारिति 
जानु जङ्के इति युल्फयुग्मे इति च सवत्र दक्षि 
णत इति सम्बन्धनीयम् । तेन दक्षिणे सक्थि 
नगर, वामे पौण्डवधेनं, दक्षिणे उरावेकापुरः 
वामे पुरस्तीरं, दक्षिणे जानुनि कुच्याकेशीं, 
वामे सोपानं, दक्षिणजङ्ञायां मायापुरी, वामायां 
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तु क्चीरकं, दक्षिणे युस्फे आभ्रातकेश्वर, वामे 
तु राजख्हमिति । तदुक्त तत्र 

दक्षिणे सक्थि नगरं बामे खात् पोण्टवधेनम् । 
बामोरा तु पुरस्तीरमेलापुरं व॒ दक्षिणे ॥ 
इुल्याकेशी दक्षजनों सोपानं चोत्तरे स्मृतम् । 
क्षीरकं बामजद्ायां वामपुयेपि दक्षिणे । 
आम्रातकेश्वरं युर्फे वामे राजगृहं श्चुभम् ॥' 
क, क 

इति । वेरिथीमिति ब्रह्माणीं, श्रीशैखाख्यं तु 
तत्पीटमिदयथेः । तदुक्तं श्रीङुखुक्रमोदये 

८ श्रीशे सखिता ब्राह्मी 0. | ̀ 

इलयादि उपक्रम्य 
पादाधारयिता ब्राह्यी ०५७०००७०००७५०००००९ |* 

इति ॥ ६३ ॥ 
नच अत्र तास्स्थ्येन अवस्थातव्यं, किन्तु 

अहमेव षीटस्तदधिष्ठाञ्यः राक्तयश्चेति अनु 
सन्धातव्यं येन सिद्धिः स्यादिदयाह 

नाहमस्ि नचान्योऽस्ति 
केवखाः शाक्तयस्त्वहम् । 

दइयेवंवासनां कर्या- 
त्सवंदा स्मृतिमात्रतः ॥ ६५॥ 
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तदुक्तं तत्र 
नाहमसि नचान्योऽस्ि केवराः शक्तयस्तिति । 
कषणमप्यत्र विश्रामं सहजं यदि भावयेत् । 
तदा स खेचरो भूत्वा योगशिनीमेलनं रमेत् ॥/ 

इति ॥ ६९। 
ननु देशकाख्बतादिनियन्रणया सिद्धि 

दिति सर्वत्र उक्तम् ! तत् कथमत्र अनु 
माघ्रेणेव एवं स्यादियाशज्ञ्य आह 

न तथन च नक्त 

नोपवासो विधीयते । 
॥ ९ 

ग्राम्यथमरतः सिद्ये- 
त्सर्वदा स्मरणेन हि ॥ ६९५॥ 

ग्राम्यधर्मरतः इति तद्रत्तिरिलयथः। एतच प्र 
थमाहिके एव उक्तमिति तत एवावधायम् ॥६१ 

ननु किं नाम॒ तच्चक्रं यस्यापि न्यस्यसेन 
पीटाख्योऽयं विधिविंवक्षित इलाज आह 
मातद्गकृष्णसोनिक- 
कासुकचामकविकोषिधातुविभेदाः 

मात्स्यकचा्छकूदायता- 

स्तेषां पल्यो नवाच्र नवयागे ॥६६॥ 
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कृष्णः कञ्जरो डोम्ब इति यावत् । वि. 
कोषी ध्वजी कस्यपाङः । धातुविभेदोऽस्थिभेत्ता 
कापालिकः । तदुक्तं तत्र 

"मातङ्गी क्ली सोनी कायुकी चर्भकारिणी । 
ध्वजिनी चासिदरनी धीवरी चक्रिणी प्रिये ॥' 

इति । नवयागे इति नवानां चक्राणां थजने 
इत्यथः । तदुक्तं तत्र 

नवयागरता देव्यः पूजयन्ति यथेश्वरम् । 
तद्रत्पूजा प्रकर्तव्या नवधा नवचक्रगा ॥ 

इति ॥ ६६ ॥ 
तद्वृहाण्येव च सङ्कतस्थानतया पीठा- 

नीत्याह 

सङ्मवरुणाकुरुमि- 
यटृहासजयन्तीचरित्रकाखरककोट्रम् । 

हेमपुरं नवमं स्या- 
न्मध्ये तासां च चक्रिणी सख्या ॥६५॥ 
यदुक्तं तत्न 
'मातङ्गीबेशम सुभगे प्रथां परिकीर्तितम् । 
कञ्जरी वरुणाख्यं तु सोनी रुमिरिः प्रिये ॥ 
कायुकी चा्ृहासं च जयन्ती चर्म॑कारिणी । 
चरित्रं ध्वजिनी प्रोक्तमेकाभ्रासिविद्ारणी ॥ 
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 देवीकोट्ं धीवरी त॒ हिरण्यपुरमेव च | 
नवमं चक्रिणीपीटं यत्सुरैरपि दुरेभम् ४ 

इति । तासामिति मातङ्गयादीनाम् ॥ &७ ॥ 

मुख्यत्वमेव अस्या दशयति 
बीजं सा पीडयते 

रसशस्कविभागतोऽत्र कुण्डलिनी । 
अध्युष्टपीठनेत्री 

कन्द्स्था विश्वतो अमति ॥ ६८ ॥ . 
इटा चक्रोद्यं त्विल्थं 

मध्ये पूज्या कुटेश्वरी । 
सङकर्षिणी तदन्तान्ते 

संहाराप्यायकारिणी \ ६९॥ 
एकवीरा चक्रयुक्ता 

चक्रयामटगापि वा ¦ 
9 क 

अत्रहि सा कन्दे निखिरुजगदुदपत्तिमूरमूते 
प्रकाशात्मनि परध्रमातरि आभिमुख्येन बत- 
माना, अत एव गभीकरतविशचलखात् कुण्डछि- 
नीरूपा पराराक्तियेदा खखातच्यात् मेदभ्रथा- 
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मवविभासयिषुरध्य॒ष्टषीठे नेत्री देहादिषमात्- 
तामवङम्बभाना विश्वतो अमति वत्तन्नीटसु- 
खादययास्मतया परितः स्फुरति, तदा पुनरपि आ 
त्मन्येव विश्वं विश्रमयितुमुयच्छन्ती रसशदर्क- 
विभागतो बीजं पीडयते देहादिपमाततान्य- 
करारकरमेण परसंविद्रसमुत्कषयन्ती विश्वकारणं 
मायां तिरस्करोतीदयथः । अन्यच्च सैव कन्दा- 
धारस्था प्राणङकण्डडिनीरूपा बीजं पुष्पादि 
निमित्तमुपञुक्तमाहारादि रसकिडादिरूपतया 
परिणमयति येन देहाधारं पेरयन्ती विश्वतो 
भ्रमति सर्वतो नाडीचकादो पाणनात्मतया अ- 
वतिष्ठते इत्यथः। अथच बहिः सा चाक्गिकी सा- 
धंतिहस्तप्रायपरिमाणं चक्रं म्रेरयन्ती तन्म. 
ध्यस्था विश्वतः सवेतोदिक्त अमति येन सपै- 
तोदिङक्घं भ्रमणादेव कुण्डङिनी बीजं तिखादि 
स्सरास्कविभागतः पीडयते तेरूपिण्याकविभा- 
गासादनपयेन्तं निष्पीडयतीलय्थः । तदुक्तं 

नवमी चक्रिणी या सा अमन्ती विश्वमध्यगा। 
सवं बीजं पीडयन्ती रसशचवल्कविभागतः ॥ 
सा च इण्डदधिनी नाम कन्दवेष्टविनिगेता । 
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(क् ऋ 

इति । च्ोदयमिति उदितं चक्रमिखथः। स- 
ङ्षिणी सक्तदशाक्षरा । यदुक्तं श्रीदेव्यायामरे 

नाशारणं च नितम्बं च प्राणं शरूडाधेयोजितम् । 
नितम्बं प्राणञ्ुदल्य क्षीरवर्णन संयुतम् ॥ 
त्रिलोचनं कणेवणं बाहुदक्षिणयोनितम् । 
बाहुस्कन्धं तु तद्वामं दक्षजहमनियोभितम् ॥ 
दन्ताणे व्रतीयोदुलय दक्षजानुससंितम् । 
गुद्यकण्ठे निवेश्येत श्चूखदण्डं तु जिहयोः ॥ 
रिरोमालाणंद्वितीयं दस्तयोर्योजितं पुनः 
नेवं तथेव परत उत्तमाङ्गं तथेव च ॥ 
वामपादं कपालखं पञ्चधा योजयेत्ततः । 
त्रिदशैरपि सम्पूज्या विया सप्तदशषाक्षरा ॥ 
कालसङ्पिंणी नान्ना------ “^ ॥ 

इति । इयमेव च विदा श्रीमाधवङुटेऽपि 
(मोहिनी कार आत्मा च वीरनाथेति योजयेत्, 

इत्यादिना 
मदीयभूषणेयुक्तं पश्चधाराधेयुद्धरेत् ।' 

इदयन्तेन उक्ता येनायमेव युवाख्नायः। तदन्तान्त 
इति तस्य चक्रस्य अन्तः अराप्रायः, तस्यापि 
अन्ते प्रणाहंपरामत्मनि विश्रान्तिधामनी 
लथः । तदुक्तम् 

एवं चक्रोदयं ज्ञात्वा मध्ये ज्ञा कालदढन्तनी । 
तखान्तन्ते त॒ याआस्ते सा तु सङ्क्षिणी स्प्रता ॥' 
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इति । चक्रयामर्गेति चक्रे यत् यामलं, त- 
दता यामलक्मेण चक्रयुक्तेयथंः ॥ 

अत्र कथं पीठानि साहिलेन पज्यानीया- 
राज्य आह 

दैरोन्द्राियमक्रन्या- 
त्कवायुदक्षु हासतः ॥ ७० ॥ 

त्रिकं त्रिकं यजदेत- 
द्राविखत्रिकसंयुतम् । 

एवमीशानकोणे अद्ृहासश्चखिं ङर्गिरि 
शेति त्रयं यजेयावदुदीच्यामाञ्रातकेश्वरो राज- 
ग्रहं श्रीपवंतश्चेति अयमिति । नच षपतदेकेर् 
पीठं केवरमेव यजेदिव्याह भाविखत्रिकसंयुत- 
मिति, भावीति वक्ष्यमाणम् ॥ 

तदेष आह 

हुण्डी भ्ुवोमध्य- 
मेतदेव करमाज्रयम् ॥ ७३ ॥ 

दमरानानि कमार्कषेत्र- 
भवं सदयोगिनीगणम् । 
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यजेदिति पूर्वेण अत्र सम्बन्धः । क्षेत्रभव- 
मियत्तत्पीठजातमिलथः । तदुक्तम् 
1 $्शकोणादितः कमात् । 

पू्वदश्चिणवारूण्यः सोम्या यार दिशः श्रिये ॥! 

इतिः 
(मश्चानं हसरदेश्चः स्यारकस्पवृक्षस्तु ईण्डली । 
भूमध्यं योगिनीकषत्रं ज्ञातव्यं योगिनीडठे ॥/ 

इति च ॥ 
कृतायां पूजायां नेवेयेनेव अवद्यभाव्य- 

मिलाह 
वखङ्करोन्नतानूध्वे- 

वतुखान् क्षाममध्यकान् ॥७२॥ 
रक्तव तीजश्चुतिदटरो 

दीपान्कुर्वीत सापेषा । 
शरुतिदृश इति चलठुविशतिः । तदुक्त 
(चतुर्विशतिदीपांथ चतुदिश्ु प्रदापयेत् । 
पिष्टात्मका् आधारमध्यक्षामाः सुबतुंखः ॥ 
अष्टङ्लप्रमाणखाः शोभनाशतुरङखाः । 
घृतदीपेन संयुक्ता रक्तबत्युपरिखिताः ॥ 

इति ॥ 
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अन्व पक्षान्तरमाह 

यक्कि्चिद्थवा मध्ये 
स्वानुष्ठन ब्रपूज्यत् ॥\७२॥ 

अद्ेतमेव न दहैत- 
ऊ क 

मिलयाज्ञा परमेरितुः 
सिद्धान्तवेष्णवादुक्ता 

मचा मल्घुतास्ततः ॥ ५७ ॥ 

तावत्तजोऽसहिष्णुत्वा- 
निर्जीवा स्युरिहादये । 

यक्कििदिलभीष्टम् । तदुक्तं 
ध्यो यसिन्मच्रयोगेन तच्राचारपदे सितः । 

इत्युपक्रम्य 
खक्रमं तु यजेन्म्ये दवेताचारं त॒ वनैयेत् ॥ 

त्युक्त्वा 

सिद्धान्तवेष्णववोद्धा वेदान्ताः सार्तद्नाः। 
ते प्रयतेन वा वल्यां यसात्ते परावः स्मृताः ॥ 
अटतद्रवसंपकोत्सन्िधानं त्यजन्ति ते | 
प्राञ्ुखत्वमायान्ति निजीवा जीववनिताः ॥ 

इति ॥ 
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अतश्च तदुपकरणजातमपहाय इहव्यमेव त- 
दाश्रयणीयं येन विनायासं सिद्धिः स्यादिदयाह 

कृटद्ां नेत्रबन्धादि 
मण्डर सुकखुवानरम् ॥ ७९५॥ 

हित्वा सिद्धिः सन्मे 
पात्रे मध्ये कृशां यजेत् । 

अहोरात्रमिमं यागं 
कुवैतश्चापरेऽहनि ॥ ७६॥ 

वीरभोभ्ये तेऽवश्यं 
मन्राः सिद्यन्ययल्लतः । 

पीरस्तोत्रं पटेदत्र 
यागे भाग्यावहाह्ये ॥५.५॥ 

अपरेऽहनीति ब्रभातायां रात्राविदयर्थः । 
तदुक्तं 

(करयं नेत्रबन्ध च मण्डकादि विवजेयेत् । 
ते्विंहीने भवेस्िद्धिरभिना सुर्सुवादिभिः ॥ 
मधपू्णेषु भाण्डेषु पूवोक्तेषु गणाम्विक्षे | 
रसायनमयोक्तेषु मध्ये पज्या कृशोदरी ॥ 
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इत्यादि उपक्रम्य 
'ू्वाहे बापराह्ने वा अहोरात्रं वियोगतः । 
पीटस्तोत्रं पठेद्रा्रौ जपं इयास्माहितः ॥ 
प्रभाते विमले प्रोक्तं वीरभोऽ्यं त॒ कारयेत् । 
महाभाग्योदयो जापेद्राज्येऽन्ते खेचरो भवेत् ॥ 

इति ॥ ७७ ॥ 
यद्रा मण्डलादिपरिहारेण चक्रमेव प्रूजये- 

दिया (भक मूर्तीरेवाथवा युग्म- 
रूपा वीरस्वरूपिणीः । 

अवधूता निराचाराः 
पूजयेत्करमरो बुधः ॥७८॥ 

मूर्तीरिवेति एवकारेण केवखाः शक्तीः । वी- 
रखरूपिणीरिति केवखा एव वीराः । अवधूता 
निर्विंकल्पाः ॥ ७८ ॥ 

नच केवङशक्तिपक्षे प्रजा कथङ्कारं परि 

ूर्तिमियादिल्याशङ्खय आह 
७ 

एक एवाथ कोशः 
सयं भूत्वापि तावतीः । 
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राक्तीयामरख्योगेन 
तपयेदिश्वरूपवत् ॥ ७९ ॥ 

अथ खयमेक एव भूता गुरुः कुठे धेरेका- 
त्म्यात् कोटेशः, अत एव विश्वरूप इव ताव- 
तीबेहीरपि राक्तीयौमर्योगेन तयेत् सहुडा- 
नन्दसामरस्यमयतया खात्मविश्रारितमात्रसः- 
तवाः कुयादिलयथंः ॥ ७२ ॥ 

नयु इहं कस्ात् 
उदगयने श्ुमवारे शिरलम्रे यापनाधिवासः खात् ॥' 

इत्यादिवत् प्रतिनियतः कारः कुखयागे नोक्त 
इयाज आह 

ऋमो नाम न कृश्चित्स्या- 
सप्रकाश्मयसंविदि । 

चिदभावो हि नास्येव 
तेनाकार तु तपेणम् ॥ ८०॥ 

इहं 
(सकृदिभातोऽयमात्मा ।' 

इति न्यायेन महाप्रकामयी संविदनिर्दपथ- 
मतया श्रबृत्ता अतुपरतेन रूपण आभासते; 
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नतु विं्ुदुदयोतवदन्तरान्तरा विच्छेदेनेति न 
अच्र कमो नामं कश्चिदियते भेदाश्चरय्वात्तस्य। 
अतश्च तदेकजीवितः कालोऽपि अत्र नास्तीति 
अकारमेव तपणसमुक्तम् । यो हि यत्र न प्रप- 
तति, स कथं तत्र अवच्छेद्कतामियादिः- 
त्याराथः ॥ ८० ॥ 

अत एव देदाकमोऽपि अच्र नास्तीदयाह 
अत्र कमे मेदतयेः समूर- 

मन्मूखनादासनपक्षचचां । 
पृथङ युक्ता परमेश्वरो हि 

सराक्तिधाश्नीव विरश्रमीति॥८१॥ 
खराक्तिधाभ्नीति 
शक्तयोऽख जगस्छरस्छं १. 

इयाद्यक्त्या हि सव स एवेति को नाम तदति. 
रिक्तो देशोऽस्ति योऽपि अस्य आसनतां गच्छेत् ॥ 

एवमचोविधिमभिधाय, तत्सङ्गतमेव जप- 
खरूपं निणेयति 

ततो जपः प्रकतेव्य- 
0 

खिटक्षादिविभेदतः 
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उक्तं श्रीयोगसञ्चारे 
स च चित्रसरूपकः ॥ ८२॥ 

त्रिटक्षादिविभेदवचखे अस्य किं प्रमाणमि- 
त्याज्य उक्तसुक्तं श्रीयोगसारे इति । 

तदेव पठति स च चित्रखरूपकः ॥ <२ ॥ 
चित्रखरूपत्वमेव अस्य दरयति 
उदये सद्रमे शान्तो 

त्रिरक्षो जप उच्यते ¦ 
आस्ये गमागमे सूत्र 

हंसाख्य दोवयुग्मके ॥८३॥ 
पञ्चटक्षा इमे परोक्ता 

द्रां होममाचरेत् । 
नेत्रे गमागमे वक्रे 
हंसे चेवाक्षसूप्रके ॥ ८४। 

शिवदक्तिसमायोगे 
षड्टक्षो जप उच्यते । 

नेत्रे गमागमे कर्णं 
हंसे वक्रे च भामिनि ॥ ८५॥ 

~ 
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हस्ते च युग्मके चेव 
जपः सप्तविधः स्खतः । 

नेत्रे गमागमे कणा- 
वास्यं गृह्यं च गुह्यकम् ॥८६॥ 

रातारेषु च मध्यस्थं 
सदसारेषु भामिनि । 

जप एष शद्ररक्षो 
हामोऽप्यत्र दशांशतः ॥८७॥ 

नेत्रे गमागमे कर्णो 
परख बह्यविरखन्तरम् । 

स्तनो हस्तो च पादौ च 
गुह्यचक्रे हिरभ्यसेत् ॥ ८८ ॥ 

उदये इति प्राणशक्तयुदयस्थाने जन्माधारे। 
सद्घमे इति नानानाडिसंमेदभानजि हृदये । 
शान्ताविति प्राणनिरोधाय य॒गपद्वाढावधा- 
नात्मके इत्यथः । गमागमे इति भाणापानप- 
वाहरूपे । सूत्रे इति अक्षनादीचक्रसूत्राणां 
भुवि । हंसाख्ये इति आत्मावभासके हदये ¦ 
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युग्मके इति शिवशक्तिसमायोगात्मनि जन्मा. 
धारे, दादद्रान्ते वा। यद्यं जन्माधारः। युद्यक- 
मिति गहायां भवं युद्यं रन्धं, तेन उपरृक्षितं 
कं करन्धरं बह्मविरुमिति यावत् । शतारेष्िति 
सहस्रारेष्विति एवमादिकासु असङ्ख्या बहीषु 
नाडीषु । मध्यमं स्थानं हृदयं नाभिश्चेयथेः । 
अच्रापि होम इति अपिदब्देन सर्वत्र दारो 
होमः कायें इति आवेदितम् । युद्यचङे इति 
योगिनीवक्राजवक्रापरपर्यायो जन्माधारदादशा- 
न्तो । जप एष षोडशटक्ष इति परा्ीया कलट्प- 
नीयम् । यत एवमादिषु स्थानेषु प्राणो दि 
मेदिति सर्वैरोषः ॥ ८८ ॥ 

. एतत् खयमेव व्याचष्ट 
सत्र यत्र गत च्चः 

सत्र सत्र गत मनः| 

हंसस्तत्र दिरभ्यस्यो 
विकासाकुञ्चनात्मकः ॥ ८९ ॥ 

यञ्च यत्र वक्रादो स्थने चश्ुमेनो वा गतं, 
यत्रैव असावनुसन्धत्ते योगी; तत्रैव हंसो हान- 
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समादानधमां प्राणो विकासाकुचनात्मकतात् 
दविरभ्यस्यो निगैमप्रवेशापर एबेदयथंः। तेन अस्य 
एवमुक्तानामास्यादीनामपमागांणां निरोधे अ 
लुसन्धातव्यं येन सवतो शुद्धः सन् गल्यन्तरा- 
मावान्मध्यधामेव असावनुभविशतीति । अत्र 
हि प्रविष्टस्य ठेकात्म्येन मन्रसुच्चारयन्योगी 
तां तामासादयेत् सिद्धिम् । यदुक्तमन्यत्र 
, (जपेत प्राणस्ताम्येन ततः सिच्यरहो भवेत् ॥' 
इति । एतदधिगमायेव च षोडरलक्षो जपः. 
कायः इयेवमादि उक्तम् । यत्तु छक्षाणां यथा- 
यथं न्यूनतसुक्तं, तत्र योगिनामनुसन्धानतार- 
तम्य निमित्तम् ॥ ८९ ॥ 

एवमपमागनिरोधात् मध्यधामनि एव 
प्ररोहं प्राप्तः प्राणः संविदृपोदधेकात् वि श्वात्मक- 
तामेव यायात् । तदाहं 

स आत्मा माठका देवी 
रिवो देहव्यवसितः। 

स द्हञ्यवस्थितोऽपि हंसः प्रा्तमच्रदेवते- 
कात्म्यः सन् आत्मा सङ्कचिताणुरूपः । 

सक्तिस्तु मात्का ज्ञेया सा च ज्ञेया रिव।त्मिक्ा ।' 
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इत्याद्यक्तया मातका देवी पारमेश्वरी शक्ति 
शिवश्च नरशक्तिशिवास्मतया स एव परिस्फुरे- 
दिदयथः ॥ 

अत एव मच्नस्य प्रा्ततदेकास्म्यस्य षाणस्य 
आत्मनश्च मन्रयितुनं न कंचिदपि भेदम् 
सन्दध्यादिलयाह 

अन्यः सोऽन्योऽहमिलेवं 
विकल्पं नाचरेदयतः ॥ ९० ॥ 

यो विस्पयते तस्य 
सिद्धिशुक्ती सुदूरतः । 

अथ षोडशरक्नादि- 
प्राणचारे युरोक्तवत् ॥ ९१ ॥ 

पथवः पृथद्मत्री न सिद्धति कदाचन । 
ज्ञानमूरमिदं स्वेमन्यथा नैव सिद्धति ॥ 

इत्यनेनैव अभिप्रायेण सर्वश्ाखेषु 
0 एकान्ते जपमारभेत् ॥ 

इत्यादि उक्तम् ॥ ९१ ॥ 
मुख्यया वत्या हि विकल्पविगम एव 

एकान्त उच्यते । तदाहु 
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सुद्धा ु दविकस्पानां 
लयाग एकान्त उच्यते । 

तत्रस्थः खयमेवेष 
जुहोति च जपलयपि ॥ ९२॥ 

जपः सञ्जल्पवृत्तिश्च 
नादामरसवरूपिणी । 

तदामृष्ठस्य चिृही 
ख्यो होमः प्रकीर्तितः ॥९२॥ 

आमरांश्च पुरा प्रोक्तो 
देवीदादशकाल्मकः । 

टे अन्तये संविदो तत्र 
रखयरूपाहूतिष्ठिया ॥ ९४॥ 

द्चान्यास्तदुपायाये- 
येवं हमे दशांराताम् । 

श्रीरम्भुनाथ आदिक्ष- 
त्रिकाथाम्भोधिचन््रमाः ॥९५॥ 

(सच द्वादश्चधा तत्र सर्वभन्तभेवेचतः' (४।१२३) 
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इति । तत्रेति द्वादशकमध्यात् । दे अन्ये संवि- 
दाविति परपमात्तखातच्यशक्तिरूपे। एते एव च 
अस्मदशेने “खतन्रो बोधः परमाथ इदयाययुक्तया 
विश्रान्तिस्थानमिवयेवमुक्तं तदुपाथायेति मेय- 
मानादिसोपानक्रमेण परप्रमातरि विश्नान्तेर्- 
कत्तत्वात्। पतच शाक्तोपायाहिक एव विभ्य 
उक्तमिति तत एव अवधायंम्। एवमत्र होमस्य 
द्शांशतायामयमभिषायः इदस्मद्भरवः ॥९५॥ 

एवं जपहोमपयेन्तमचाविधिममिधाय दोतं 
विधिमभिधावुमुपक्रमते 

साकं बाह्यसया रक्तया 
यदा स्वेष समचयेत् । 

, १ 

तदायं परमेशोक्तो 
छ, (५ 

रहस्यो मण्यते विधिः ॥ ९६ ॥ 
निल्योदिता परा रक्तियय्येषा तथापितु | 
वाद्यचयाविहीनख दुष्प्रापः कोंरिको विधिः ॥' 

इत्याद्युक्त्या बाह्यचयेया तावद्वदयभाउयम् । 
तत्रापिच दूतीमन्तरेण न॒काचित्तरसम्प्तिरि- 
त्याह बाद्यस्थया शक्त्या साकामिति । तदुक्त 

(कर्तव्या सर्वतो दृतिदेतिहीनो न सिद्धिभाक् ¢ 
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इति, तथा 
ब्राह्मण्य यथा पल्ली तया सह यजेन्मखे । 
एवं दृतिः §राचार्ये ज्ञेया निल्योदिते इठे 

इति ॥ ९६ ॥ 
नल सवत्र अविरोषेणेव भगवदाराधकस्य 

'अदाम्भिको गुरो भक्तो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
रिवपूजापरो मोनी मदयमांसपराञ्जखः ।॥' 

इत्यादि क्षणसुक्तम् । तत्कथमिह बाह्यस्थया 
दत्तया सह समचेयेदित्य॒क्तमिव्याशङ्कं परमे- 
अरोक्तयेव निरवकाशयन्नमुष्य विधेः पीटि- 
काबन्धं करोति 

उक्तं श्रीयोगसञ्चारे 
अहै ®$ 

ब्रह्मचर्ये स्थितिं भजेत् । 
नयु ब्रह्मैव नाम किं यदाचरणेऽपि स्थितिं 

भजेदिदयाराङ््य आह 
आनन्दो ब्य परमं 

तच्च देहे त्रिधा सितम् ॥ ९७॥ 
उपकारि दय तत्र 

फएठसन्पत्तद् त्वम् । 
(आनन्दो ब्रह्मणो सूपं ०००००७०००००७ | 
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इति । परममिदयनेन अस्य अवदयसेग्यत्वमुक्त- 
म्। तच न केवलं परब्रह्मादिविभेदमात्मनि एव. 
स्थितं, यावदनात्मरूपे बाद्यशरीरादावषीलयाह् 
देहे इति । तत्रेति च्रयाणां मध्यात् । इयमिति 
मद्यमांसलक्षणम्। अन्यदिति मेथुनम् । मयमां- 
सपानारानभरवधितधातहिं रममाण आनन्दमि- 
यादि्युक्तमुपकारीति फरमिति च । अत एव 
तद्ात्मकमिति सर्वशोषत्वेन उक्तम् । तच्छब्देन 
च अत्र आनन्दपरामशः ॥ 

एवमेषां जह्ममयवादेतदनुष्टाता बह्यचारी- 
त्युच्यते इत्याह 

ओषठयान्दयत्रितयासेवी ` 
ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ ९८ ॥ 

ओष्ठ्वः पवभैः, तस्य अन्लयो मकारस्तञ्चितयं 
मद्यमांसमेथुनरक्षणम् ॥ ९८ ॥ 

ननु 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये नच मेथुन । 
वृत्तिरेषा भूतानां निश्त्तिस्त॒ महारा ॥' (मनु० ५।५६) 

इव्याद्यक्तया मांसादिनिइृत्तो शाखं प्रयोजकं; 
तस्प्रदृत्तो तस्याः खारसिकत्वात्। नहि मलिनः. 

$ 
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लायात् बुभुक्षितोऽश्नीयादिदयादौ कचिच्छाञ्- 
मुपयुक्तम् । तक्किमेतदुक्तमिलयाशङ्खय आह 

तदहजिता ये पव 
 आनन्दपरिवलजिताः। 

आनन्दङक्िमाहारा- 
 स्तदजं चक्रयाजकाः ॥ ९९ ॥ 
येऽपि निरये यान्ति 

केर प 2 (५ 

रोरवे भीषणे विति ¦ 
इह ये केचन कुर्प्रक्रियामयुप्रविष्टा अपि 

तन्न विहितमपि एतत् खोभेन षिचिकित्सया क 
चक्रयागादो खसे परस्मे वान ददति, ते पराव 
एव यतः परब्रह्मात्मभूतेन तदुद्धूतेन आनन्देन 
परिवर्जिता देहाद्ावेव गहीतात्माभिमाना इ- 
लयथेः । तदुक्तं 

ुलान्नायेषु ये सक्ता एमिद्रव्येषेदिष्डताः । 
 पशवसते सयुदिष्टा न तेस्तु सह वतनम् ॥" 

इति । येऽपि खयं गधेवशादानन्दकृतचीन् 
मानाहरन्ति मकार्रयसुपञरुञ्जते, चक्रं पुनर्खो- 
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भादिना तद्ज यजन्ते; तेऽपि पशव एवेति 
प्राच्येन सम्बन्धः। तदुक्तं ि 

“विना गुरं विना देवं मुढवत्परमेश्वरि । 
 मचमांसारिनो नित्यं पशवस्ते न संशयः ॥' 

[+ क (र क 

इति! एवं येऽपि ते विहितस्य अकरणाद विहि. 
तस्य च करणाद्धीषणे सरवे नरफे यान्ति तत्र 
यातनासहखाणि अनुभवन्तीदयथः ¦ पवमेतत् 
कुरुमागोवुपरविष्टेन सवथा खात्मानन्द्व्यञ्जक- 
तामान्नपरतया सेव्यं, नत तदर्धेन । तथात्वे हि 
अस्य रोकिकेभ्यः को विदोषः स्यात् । यदाहुः 

ब्रह्मण्यानन्दाख्यं सूपमतो यत्स॒माश्रयवृशेन् | 
लभ्यत एव तदखिलं समाहरेदिषयगधेनि्॑क्तः ॥ 
कामान्मोहाद्विषयाद्यतिरिक्तमावसंखूटत् । 
ग्रसरत्यानन्दो यः सोऽपि पशूनामपी साधारः ॥ 
चिम्मात्रार्मपरसवे सं वित्तेव्येज्ञको हि यो विषयः । 
योग्यात्मना विभाति च भोक्तुः खारमन्यभेदतः सततम्। 
उक्त; स एव विषयो भिन्नथभेदितां समायातः + 

इति, 
‹अपरिच्युतखल्येरए्थग्भूतापि विषयसं वित्तिः । 
भुज्यत एव त एते वीरत्रतिनो महाक्रमारूढाः + 
लक्षो जपरूढो नियमरतो बह्यचयेशान्तसनाः 4 
सङ्कद्ेऽपि च रूढो महामनखी सुश्चान्तषपुः ॥ 



अतिभागेविनयकथितैः समयाधर्मश्च संग्रहो थख । 
योऽपि महासंबुद्धः सं विन्मय एव सवेदा खः ॥ 
खात्मानुभूतिसिद्ये विषयस्यशीं न रोसयभावनया | 
पडुभावनाविषुक्तः स द्यभियुक्तो महामा्भे ॥ 
यः सावधानवरत्तिः खात्मनि मध्येऽपि रोकयात्रायाम् । 
वामाचारधिधावपि भवत्यसौ पारने सदास्वकलितिः ॥ ̀  
यशचरमधातुसभे समयर्वश्यान्तरे खरसंवररया । 
सवासां बृत्तीनां प्रत्यस्तमनाशेतसो शटिति ॥ 
आनन्दसंविदुदयो रूपं तद्भ्षणः समारूयातम् । 

इति च ॥ 
नयु अत्र मदययमांसासेवनं सुकरमिति आ. 

स्तामेतत् । इतरत् त॒ अमलयोनामपि दुष्करं 
किं युनदोभाग्यभाजां मदानाम् । तस्मात् 

(ततस्तत्रानयेदृतीं मदधूणिंतरोचनाम् । 
विमभ्ब्रष्ठीं चारुदक्ञनां सभ्रूमङ्गाननां शमाम् ॥ 
ब्रस्तमारमृगाभासनयनां चारुहासिनीम् | 
सफुरद्धम्रसङ्घातनिभसत्केशपारिकाम् ॥ 
कामकायुकषङ्ाशभभङ्गतररेक्षणाम् । 
द्बच्चामीकराकारसवणां निस्तरङ्किणीम् ॥ 
कणोमरणसचिव्रशोभाशतणुशोभनाम् । 
सत्कम्बुनिभसत्कण्टवरभूषणभूषिताम् ॥ 
गजङुम्भनिमोदामस्तनभारावनामिताम् । 
सुदृत्तोपचिताकारबाहुकन्दङिषिण्डितामर् 
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सस्पश्वफगसङ्श्षकरशाखापिराजिताम् । 
स्फुरद्रतरिखाचित्रकोर्भिकाङ्ङिशोभिताम् ॥ 
पूणेन्दुवरङवण्यवदनां चित्तहारिणीम् । 
हरिदहेतिमहा्सिंहपिषीङवरमध्यगाम् । 
तरिवरिभिणिसद्विम्बजघनालसगामिनीम् । 
रम्भाकरिकराकारवरोरुवरजङ्धिकाम् । 
सत्कामरथचक्राभगुटफपादसुशोभनाम् ॥ 
प्ररम्बहेमाभरणहारावलिविराजिताम् । 
स्फुरन्मज्ञीरश्चाङ्ाररशनापुखरखनाम् ॥ 
पारिहायश्षणत्कारवलयध्वानमन्थराम् । 
मत्तनागेन्द्रसङ्धाश्गतिं गम्भीरनाभिकाम् ॥ 
हसगद्धदवाग्वशषसदशचां श्युभमाषिणीम् । 
केयुरघरतरिकामोदिषूुष्पश्चग्दामभूषिताम् ॥ 
महापश्चफणापीडताम्बूखवरलालसाम् । 
नृत्तगीतत्तसीत्कारलीराङ््टमितादृताम् ॥ 
निस्तरङ्गां सवणा च देव्येकार्पितमानसाम् । 
लोभमोहपरिक्षीणचेतसं चित्खभाविकाम् ॥ 
भेरवंकचमत्कारचवेणेकखरूपिणीम् । 
सा दृतिर्मोहनी यद्रा जगलयसिथराचरे ॥' 

इति श्चीतच्रराजभटारे 
सुभगा सत्यरीका च देदिकान्ञालुविनी । 
प्रियवादिनी सुखसरूपा साखिका सङ्वर्जिता ॥ 
भरवाचारसम्पन्ना अप्रतानां च सस्पहा | 
सद्वादरेतनिरता अभ्याक्षया दवता ॥ 
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पुत्रषर्प्यते सवात्र जगुप्सेखपरसन्नधीः । 
सदाचारङ्लोत्पन्ना अप्रघ्ता सुकेशिनी ॥ 
मघकामत्तमृदरङ्गी श्राव्या चारुहासिनी । 
सुखिग्धा च विनीता च सदातिथ्यसुभाविता ॥ 
मनच्रापिंतखहूपा च निमंखा निरहङ्कतिः । 
पारम्पयक्रमखा तु छोक्ाचाराजुयर्तिनी ॥ 
नित्ये नेमित्तिके चेव क्रमपवैसु विनी । 
कामतच्रक्रियानिष्ा जानाना देवतपेणम् ॥ 
सन्तुटा स्वभावेषु 9 @ ७७९ * = 9 ¢ @ 9 ® ७ ॐ 9०० | 

इति श्ीत्रिरिरोभेरवे च षोक्तरक्चषणा बाह्या 
शाक्तिरप्राप्येव । न हि एवंविधाः सवे युणा एकत्र 
सङ्टमानाः कचित् कदाचित् दष्टाः । यदाहुः 
न क्त नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः । 

इति । अनेवंविधा च दूतिः परिहरणीया । य- 
ठुक्तम् 

अदृतिको बरं यागो नतु दुदृतिद्षितः ॥ 
इति । नच अत्र विषभक्षणवाक्यवददूतिकम्वे 
तात्पयम् । तददूतिको यागो न कायः, दूतिश्च 
एवंविधा न प्राप्येयश्चस्यावुष्ठानमेतदिवया- 
शज््य आह 

| € र 
दक्तरेक्षणमेताव- 

तदतो ह्यविभेदिता 1 १७५॥ 
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तादृशीं तेन तां कु्या- 
त॒ बणोदयपेक्षणम् । 

हीनाया अपि शक्तेरनेका सिद्धिः स्यात् । 
तदुक्तं 

यदि. लक्षणदहीना खात् दृती वे साधकात्मनाम् । 
वीरेकचित्ता निष्कम्पा सर्वकर्मसु शस्यते ।॥' 

इति । वणो मातङ्कावयाः। आदिशब्दात् बयंःप्र- 
भृति लक्षणजातम् । शक्तेटक्षणमेतत्-तदद् 
भेदः । ततोऽनपेक्ष्यं वयोजालयादि । अत एव 
तत्तादात्म्यमेव अवरुम्ब्य अस्याः सर्वत्र तत्त- 
देदभिन्नसखमुक्तम् ॥ 

तदाहं 

खोकिकासोकिकदयातम- ` 
सट्धात्तादात्म्यतोऽधिकात् ॥१०१॥. 

का्यहेतुसहोत्था सा 
त्रिधोक्ता शासने गुरोः 

साक्षात्परम्परायोगा- 
तत्त्येति त्रिधा पुनः ॥ १०२॥ 
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दुक्तम् । खपल्या हि रिरंलासस्भावनाया अपि 
अवकाशः स्यात् । यदुक्तं 

तीं इयाज कायो्थीं न पुनः काममोहितः । 

इति, 

'सिल्यथं रमयेत्कान्तां न रौव्येन कदाचन ॥' 

इति, 

रिवचक्त्यात्मकं रूपं भावयेच परस्परम् । 
न ऊुयोन्मानवीं बुद्धिं रागमोहादिसंयुताम् ॥ 
जञानभावनया सवं कव्यं साधकोत्तमैः ।' 

इति च । अत्रेव शाखान्तरविरोधोऽपि परिहृतः 
तत्रापि हि रिरंसापरिहारेण कायाथितया एव- 
माञ्नातम् । यस्स्मरतिः 

घुतेनाम्यञ्य गत्राणि तेलेनापि घतेन वा 
युखान्पुख परिहरन् गात्रेगात्राण्यसंस्प्रशन् ॥ 
करे तदवशेषे च सन्तानाथं न कामतः । 
नियुक्तो गुरुभिभच्छेद्धातुभोयां यवीयसः; ॥' 

इति । एवच अच्र निविकस्पद्रतीनां महात्मनां 
ज्ञानिनामेव अधिकारो येषां खञ्त्तिषरतिक्षेषेण 

क 
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सं विदद्वैते एव किमेकायीभूतं चेतो न वेति 
प्रत्यवेक्चामात्रे एव अनुसन्धानम् । यद्भिप्रा- 
येणेवं ` _ ̀ 

(न चयौ भोगतः ग्रोक्ता ख्याता कामसुरूपिणी । 
खचित्तप्रत्यवेक्चातः सिरं कि बा चलं मनः॥ 

इत्यादि उक्तम् ॥ १०२ ॥ 
नच एतद स्दुपन्ञमेवेद्याह 

श्रीसवोचारहृदये 
तदेतदुपसंहृतम् । 

षडताः राक्तयः प्रोक्ता 
भुक्तेसुक्तिफट प्रदाः ॥१०३॥ 

'बवेगवत्यथ संहारी बेलोक्यक्षोभणी तथा | 
तः ५, ष ष्र् # 

अधवीरासना चेव वक्रकोला तु पश्चमी ॥ 

इत्यादि तु अवान्तरभेदभायं धरयेकं सस्भवदपि 
आनन्दयादिह् न परिगणितम् ॥ १०३ ॥ `. 

ननु एतदास्ताम्, "बाह्यस्थया शक्त्या साक 
समचेयेत्' इयेव कस्मादुक्तमियारां क्य आह 

हाभ्यां तु सृष्टिसंहायो 
तस्मान्मेरुकसुत्तमम् । 



१०५ शो ० | एकोन््रिश्चमाहिंकम् । ७५ 

दवाभ्यां शक्तिशक्तिमच्यां हेवुभूताभ्यां हि 
सङ्कहवेरायां परस्परोन्मुख्येन मुख्येन खखरू- 
पविश्रान्त्या खष्टिसं हारो । तसाहुभयमयी स्थि- 
तिस्तदुह्धासस्तु तयार इति एवं तर्खरसत 
एव यदुदेति, तत इदं मेखकमुत्तमं परपदापत्ति- 
दायित्वात् तादास्म्यकरमिदयथेः ॥ 

कथं च एतत् कायेमियाह 

तामाह मिथोऽभ्यच्यं 
तपयिला परस्परम् ॥ १०९४ ॥ 

अन्तरङ्ककमेणेव 
सुख्यचक्रस्य पूजनम् । 

अभ्यच्येति अथौत् शक्तिशक्तिमत्पदे । पू- 
जनमिति अर्थात् कायम् ॥ 

ननु कोऽसावान्तरः क्रमः, किंच तत् मुख्यं 
चक्रमिदयाराङ्खय आह 

यदेवानन्दसन्दोहि 
संविदो ह्यन्तरङ्ककम् ॥१०९५॥ ` 
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तत्प्रधानं भवेचक्र- 
मनुचक्रमतोऽपरम् । 

अतोऽपरमिति वथा न आनन्दसन्दोदहीयथंः॥ 

 चज्कशाब्दस्य च प्रवरत्तो कं निमित्तमिदया- 
दाङ्ख्य आह 

विकासात्तप्षितः पाशो 
त्कतनाव्कृतिशक्तितः ॥१०६॥ 

चक्रं कसेश्चकेः कया 
करोतेश्च किरोदितम् । 

कसी विकासे, चक त॒पो, कती च्छेदने, 
कृञ् करणे,-इति धातुचतुष्टयाथान्वयादत्र 
चक्रशब्दः । तेन विकसति, चकति, कृन्तति; 
करोतीति चक्रम् ॥ 

नु 
(आनन्दजननं पूजाथोग्यं हृदयहारि यत् ॥ 

इष्यादिनीया प्रूजोपयोगिनो द्रव्यजातस्य आ- 
नन्दसन्दोहितं लक्षणं सर्वत्र उक्तम् । इहं 
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पुनमुख्यचक्रादेः परूज्यस्येव कथं तदुच्यते इदया- 
श्य आह 

यागश्च तपेणं बाह्ये 
विकासस्तच्च कीयते ॥ १०७ ॥ 

बहिरपि यागो नाम तपणमुच्यते । तच्च 
चितो नैराकाहू्थोत्पादात् विकासः समुच्छल- 
दूपखमिलथेः ॥ १०७ ॥ 

_ ननु बहिस्तपणमेव कुतः स्यादययतोऽपि चितो 
विकासः समुदियादिदाशङ्खय आह 

चक्रानुचकान्तरगा- 
च्छक्तिमत्परिकलिपतात् । 

भ्णिगदव्सयानन्द्- 

स्यन्दिनोऽभ्यवहारतः ॥१०८॥ 
गन्धधूपखगादेश्च 

बाह्यादुच्छर्नं चितः 
तेन शक्तिमत्परिकल्पितात् 

(तेन निमेरमात्मानं बहिथक्रानुचक्रगम् । 
[क सिक विप्रद्खिरूष्वीधरयोरन्तः प्रीया च त॑येद् ।॥" 
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इत्यादिनीया चक्रानुचक्रान्तरगाखानायात्मनः 
श्न्योद्धबो मवेद्वायुर्मदसोत्थापनं मवेत् । 
वायुमेदूसमायोगात् ०.6४ | 

इल्यादिदशा प्राणगात् तस्पेरणात्मनो गन्धधूष- 
खगादेबांह्यात् च आनन्दस्यन्दिनोऽभ्यवहारात् 
चित उच्छटनं विकासः स्यादिदयथैः ॥ 

एवं मुर्यचक्रेकातम्यमापुमनु चक्रेषु तर्पणं 
कायंमित्याह 

इत्थं स्वोचितवस्त्वंरो- 
रनुचक्रेषु तपंणम् ॥ १०९ ॥ 

कुर्वीयातामिहान्योन्यं 
9 

सुख्यचकरेकताशृते । 
सखोचितं वस्तु रूपादयन्यतमम्, अनुचकरे- 

ष्विति चक्चुरादीन्दियरूपेषु; अथच स्वोचितं 
वस्तु आलिङ्गनपरिचुम्बनादि । तदुक्तं 

^ पञ्यं पूजकः कोऽसाबाह्वानं कीदशं मवेत् । 
किं पुष्पं धूपचस्कं को मन्रो जप एव च।॥ 
फ ण्ड भवति ह्यधिः काष्ठं किं चाज्यमेव बा । 
कः समाधिः महेश्चान इति ब्रूहि त्रिलोचन ॥' 
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इति उपक्रम्य 
ध्योषितशरैव पूर्यन्ते पुरषधेव पूजकः । 
आहनं तु तयोः प्रीतिः पुष्पं च करजक्षतम् ॥ 
धपमालिङ्गनं प्रोक्तं चरु तयुकृतं भवेत् । 
म्रः प्रियाया वाग्जारं जपशाप्यधरामृतम् ॥ 
मे हण्ड सुवं लिङ्गमभिशैव मगाङ्करः 
आञ्यं च भजते बीजमित्युक्त भेरवागमे ॥ 
राब्दः स्पशे रूपं च रसो गन्धश्च पश्चपः | 
उरक्षेपानन्दकाटे त॒ पश्चधा वस्तुसन्ततिः ॥ 
स समाधिः महेशानि ज्ञात्वा रिवमवाश्ुयात् + 

इति ॥ 
ननु अनुचक्रतपणात् कथं मुख्यचक्रेकास्म्यं 

स्यादिवयाशङ्कां गर्भीक्िय आगममेव अत्र सं- 
वादयति 

उक्तं च त्रििरस्तच्रे 
विमखसनगोचरः ॥ ११० ॥ 

अक्षषटरस्य मध्ये तु 
रुद्र स्थन समावर्त । 

इह अनुचक्रास्मनां निखिङानां चक्राणां मध्ये 
तस्संक्चोभे यथोचितमथंजातमाहरन्नपि षिमं 
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तदासङ्ाभावात् वैवदयकरुंकोन्सुक्तं यदासन- 
मवस्थानं तज्चिष्ठः सन् खखरूपविश्रान््या तत्क्षो- 
भोपसंहारात् रद्रस्थानं समाविशेत् सरूयचका- 
त्मकपरप्रमातदशवेशभाग्भवेदिदयथः ॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 

निजनिजभोगाभोग- 
प्रविकासिनिजसखरूपपरिमरो ॥१११॥ 

कमशोऽनुचकदेव्यः 
संविच्चक्रं हि मध्यमं यान्ति| 

यत् निजनिजन रूपायन्यतमालोचनात्मना 
भोगाभोगेन वदिरुच्छलदुपतया भविकासन- 
इीखस्य निजस्य प्रमातृरूपस्य खरूपस्य प. 
रिमिशे खात्मचमस्कारो्छासे सति यथायथं 
ड गायनुचक्रदेव्यो मध्यमं सर्वसंविदधिश्रान्ति- 
स्थानतया मुख्यं परमानन्दमयभ्रमातरसतच्ं 
संविच्क्रं यान्ति तत्रैव विश्रान्तिमासादय- 
न्तीदय्थः # 

ननु एवं तत्तदथेग्रहणकाङे सर्वेषामविरेषे- 
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णेव सुख्यचक्रैकात्म्यं सेत्स्यतीति किमेतदुदे- 
दनेदयाशङ्खय आह 

सखस्थतनोरपरस्य तु 
ता देहाधिष्ठितं विहाय यतः ॥११२॥ 

आसत इति तदर्हयु- 
नँ पूर्णो नापि चोच्छरति । 
तदितरस्य पुनः खस्यतनोरेवंपरामरेश्र 

न्यतया तटस्थप्रायता दगायनुचक्रदेव्यो यतो 
देहाधिष्ठितं विहाय आसते तत्र उदासीनलत- 
माटम्बन्ते, ततस्तत्र देहे एव अहंयुयहीताभि- 
मानो नो पणेः सवाकाह्कासंक्षयादुपरतेन्द्रिय- 
वर्तिः, नापिच उच्छति साकाङ्कत्वेऽपि दगा- 
दीन्द्रियदृत्योदासीन्यात् बहिरुन्सुखो न भवेदु- 
भयभ्रष्ट एव असाविल्यथः ॥ 

नयु एवमनुचक्रदेवीनां मुख्यचक्रविश्रान्ला 
अनयोः किं स्यादिदयाशङ्खय आह 

९ 

अनुचक्रदेवतात्मक- 
मरीचिपरिपूरणाधिगतवीयम्॥११३॥ 

११ 
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तच्छक्तेराक्तिमदुग- 

मन्योन्यसमुन्पुखं भवति । 
टगादिदेवीरूपाभिमरीवचिभि 

धेन येनाक्षमार्भेण यो योऽर्थैः प्रतिभासते । 
खाबषटम्भवलाद्योगी तद्वतस्तन्मयो मवेत् ॥' 

इ्यादिनीत्या यत् परिप्रणं, तेन रब्धनिजा- 
वष्टम्भं सत् तदेवमुक्तरूपं राक्तिराक्तिमद्यगल- 
मन्योन्यसंमुखं भवति सङ्दमासादयेदिलयर्थः॥ 

ननु एवमपि अस्य किं स्यादिव्याशङ्य आह 

तदुगटमूध्वधाम- 
प्रवेशसंस्पशजातसङ्कोभम् ॥११४॥ 

्ुश्रायनुचक्राण्यपि 
तानि तदा तन्मयानि न परथक्तु । 

संघघ्वेखायां हि उरष्वधामनि परानन्दमये 
योगिनीवक्रात्मनि सख्यचक्रे समावेशतारत- 
म्यात् जातः सम्यक् देहाद्भिमानन्यग्भावेन 
क्षोभः प्रणतालक्षणः खात्मचमत्कारातिशशयो 
यस्य, एवंविधं तत् शक्तिशक्तिमलक्षणं युगल - 
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मनुचक्राण्यपि श्चुश्चाति तदेकमयतयेव परा- 
स्॒रोदि दर्थः ॥ | 

नयु देहाद्यभिमानन्यग्भावेन तत्र समावि- 
टस्य क इव अनुचक्राथः इत्याशङ्य उक्तं 
तानि तदा तन्मयानि न एथक् तु इति ! अ- 
थच अन्न परस्पराहननालिङ्गनपरिचुभ्बनादिल- 
क्षणः क्षोभः ॥ 

एवमन्र परस्या एव संविदः समुदयः स्या- 
दिदयाशङ्खय आह 

इत्थ यामखमेत- 
द्रछितभिदासंकथं यदेव स्यात् ॥११९५॥ 

क्रमतारतम्ययोगा- 
त्सेव हि संविषिसगेसङ्खटः । 

तड्वधामानुत्तर- 
सुभयात्मकजगढुदारसानन्दम्॥११६॥ 

नो शान्तं नाप्युदितं 
शान्तोदितसूतिकारणं परं कोटम् । ` 
विसगैसंघह इति सहूट्ररूपो विसगे 
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इत्यथैः । उभयात्मकेति शिवशक्तिसामरस्यम- 
यजगदानन्दरूपमिलयथः। शान्तमिति विशो 
तीणेम्। उदितमिति विश्वमयम् । परं कोरमि- 
ति दान्तोदितादिशब्दव्यपदेदयत्वायोगाद तीव 
रहस्यरूपमिलर्थः । अथच क्षेपस्य असम्पत्तेन 
दान्तं खखरूपविश्नान्ला च न उदितं, किन्तु 
एतदवस्थाद्यहेतुभूतमनवच्छिन्नसेिन्मात्रस- 
तच्वमिलयथेः ॥ 

एतद्ावेदो च अवद्यमवधातव्यमिलयाह 

अनवच्छिन्नपदेप्सु- 
स्तां संविदमाससात्सदा कयत् ११७ 

अनवच्छिन्न परमा- 
थतो हि रूपं चितो देव्याः । 

कथंच अत्र आवेशः सिच्यदिलयाशङ्ञय आह 
ददक्तारक्प्राय- 
प्रशमोदयभावविख्यपरिकथया ११८ 

अनवच्छिन्नं धाम 
 श्रबिरे्ेसर्भिकं सुभगः । 
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ईदक्ताहकश्राययोः खानुभवमात्रेकरूपत्वात् 

तथा व्यपदेष्टमशक्ययोः परामोदययोः जन्तोः 

दितयोः रूपयोर्यो भावविख्यावु्पत््यनुद्पत्ती 
तत्र 
(भवे त्यक्ते निरुद्धा चिव भावान्तरं ब्रजेत् ¦ 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्य तिभावना ॥' (वि०भे° ६२) 

इति भङ्गया परितः समन्तादामशनेन वेसमि- 
कमनवच्छिन्नं धाम सुभगः प्रवित् प्रणपरसं- 
विदास्मसंवित्साक्चात्कारोऽस्य सिच्छेदिलयथः ॥ 

ननु भवतु एवं, शान्तोदितयोस्तु रूपयोर- 
दय एव कथं भवेत्; कि शक्तिगतत्वेनेव, किसुत 

"७. ऊ 

सक्तिमद्तस्वेनेवेलयाशङ्खय आह 

रान्तोदितात्मक दय. 
मथ युगपदुदेति शक्तिराक्तिमतोः११९ 
अथज्ञब्दः प्रतिवचने ॥ ११९ ॥ 
इयान्पुनरत्र विशेष इत्याह 

रूपसुदितं परस्पर- 
धामगतं शान्तमात्मगतमेव । 
उदितं हि रूपं राक्तिदाक्तिमतोरल्योत्यमो- 
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न्मुख्यानति्ते खखमुख्यचक्राख्यधामेक्यको- 
डीकरणेन परिस्फुरेत् । शान्तं पुनरात्मगतमेव, 
तथात्वे हि खात्मन्येव परं विश्रान्तिरुदियात् ॥ 

ननु एवं शक्तिशक्तिमतोरुक्तमेकात्म्यं किं न 
हीयेतेदाशङ्य आह 

उभयमपि वस्तुतः कि 
 यामरमिति तथोदितं श्ान्तम्॥१२०॥ 
` वस्तुतो हि ̀ अपरिदयक्तेकात्म्यमपि इदं 

दाक्तिरक्तिमष्टश्चषणमुभयं रान्ततायामात्मनि 
विभ्नाम्येत्, नु परस्परस्य भेदाभिसन्धानेनेति। 
तथा आत्मगतत्वेन शान्तं रूपमुदितमुक्त- 
मियथंः ॥ १२० ॥ 

एवमपि अनयोरयं विरोष इदयाह 

दाक्तेस्तदटचितां 
खि पुष्णाति नो तदान् । 

दान्तोदिताससकोभय- 
रूपपरामशंसाम्ययोगेऽपि ॥१२१॥ 

- . शान्तोदितात्मनो - रूपद्वयस्य य एवं . परा- 
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मश्चः, तत्र साम्ययोगेऽपि शक्तिरेव वुनस्तद्रहु- 
चितां शक्तिमदानुय॒ण्येन उछछसितां खष्टि पु- 
णाति गभं जनयेत्, न शक्तिमानिति ततोऽस्या 
विरोष इत्यथः ॥ १२१ ॥ 

ततश्च ग्भधारणादेव अस्याः सर्वत्र शाखे 
परविकखरमभ्यधामत्वमुक्तमिदयाह 

प्रविकसरमध्यपदा 
शाक्तिः शाखे ततः कथिता । 
यद्भिप्रायेणेव 

^तिष्ठेतसंबस्सरं पूणं साधको नियतव्रतः । 
सिद्धिभेवति या तख सा दिनैकेन योषिताम् ॥ 

इदयादि अन्यत्र उक्तम् ॥ 
अतश्च इयमेव ज्ञानसङ्कमणे योग्येलयाह 

तस्यामेव कुखाथं 
सम्यक् संचारयेहुरुस्तेन ॥ १२२॥ 

तद्भारेण च कथित- 
क्रमेण संचारयेत चषु । 
तेनेति भरविकखरमध्यसेन हितुनेयथेः । 
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तद्रिणति शक्तिमुखेन । चरणां हि मध्यपद- 
भ्रविकासो नास्तीलयादयः । यदभिप्रायेणेवं 

(लीव नि्िपेतपराज्ञः खीयुखाद्राहपेसिपे ॥ 

इतिः 
 (्ञीशुखाच भवेत्सिद्धिः सुसिद्ध् ताघु ततषदम् ॥ 

इति च उक्तम् ॥ 
एतच्च गुरुभिरपि उक्तमिलयाह 

स्वशरीराधिकसद्धा- 
वभावितामिति ततः प्राह ॥ १२३॥ 

श्रीमककद्धटनाथः 
प्राक्तसमस्ताथरब्धये वाक्यम् । 
श्रीकडटनाथो हि समनन्तरमेव भाक्तं 

शक्तिक्षणास्रश्ति समस्तमथ संग्रहीत खश- 
रीरादपि खारसिकमभ्यधामप्रविकखवरतया अ- 
पिकेन, अत एव सता भावेन भावितां संस्कृतां 
दाति यरु; कुयादि ति वाक्यं प्राहेति वाक्यार्थः ॥ 

एवमेतत् प्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेव आहं 
तन्ुख्यचक्रमुक्त 
महेशिना योगिनीवक्रम् ॥ १२४ ॥ 
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तत्रेष सम्प्रदाय- 
तस्मास्संप्राप्यते ज्ञानम् । 
तत् उक्तेन भरकारेण भगवता महेश्वरेण 

पिचुवक्राद्यपरपयोयं योगिनीवक्रमेव मुख्यचक्र- 
मुक्तम् । तत्रेव एष उक्तो वक्ष्यमाणो वा सम्प 
दायोऽनुष्टेयो यतस्तस्मात् ज्ञानं संप्राप्यते परसं- 
वित्समविशोऽस्य जायते इत्यथः ॥ 

ननु अतः कीटङ ज्ञानमाप्यते इत्युच्यता- 
मिदयाराज््य आह 
तदिदमटेख्यं मणितं 

वक्राहक्रस्थमुक्तयुक्त्या च ॥ १२९५॥ 
वक्रं प्रधानचक्रं 
खा संविद्टिख्यतां च कथम् । 
अटेख्यमिति बिकस्पयितुमश्चक्यमिदयथः॥ 

नु एतत् वकराद्रक्रस्थं, तत् कथमटेख्य- 
मिव्युक्तमिलाश्ङ्खय आह उक्तेदयादि । वक्र च 

ध्र हि नाम तन्मुख्यं चक्रयुक्तं महेरिना । 
योगिनीः 4 | । 
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इव्यादयुक्तयुक्तया प्रधानचक्रसमुच्यते इति तदु 
भयसंघटे जायमाना खा अनुमृतिमाच्रखभावा 
संवित् कथं छिख्यतामिति ॥ 

कथमेतदुक्तमिलाशङ्तय आह 

अथ खट् हतयजस्मन् 

दान्तोदितधान्नि येऽनुसंदधते॥१२६॥ 
प्राच्यां विसगेसत्ता- 
मनवच्छिदि ते पदे रूढाः 

अथदाब्द्ः प्रतिवचने । तेन शान्तोदितत्वेन 
हिभकारे असन् समनन्तरोक्तसत्े 

खातन्यायुक्तमात्सानं "°" ̀" "^" | (१।५।१६) 

इत्यादिदृष्या खष्टे खसमुह्ासिते धाल्चि ये 
प्राच्यां 
““““"""" """" “""जञान्तोदितघ्रतिकारणं परं कोप् । (११६) 

इत्यायुक्तया एतदवस्थाद्रयोदयहेतुमूतां तत्सं- 
घटमयीं विसगंसत्तामनुसन्दधते तस्स्फारसार- 
मेवेदं सवेमिलयाभशन्ति, ते अनवच्छिन्न पदे 
रूढाः पूर्णे पदे विश्नान्ता इत्यथः 
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एवमेतत् मुसुश्चुविषयमभिधाय, बुभुक्षुवि- 
षयमपि आहं 
ख [समाद्कना 

तेऽभ्युदितं रूपमाहरेयुरथो ॥ ३२.७॥ 
तेनैव पूजयेयु 
सं विन्नेकव्यश्चुदतमव पुषा । 
ये पिण्डस्थेयादिरूपां सिद्धिमा्ुकामाः, ते 

तदभ्युदितं रूपं कृण्डगोरकादि शब्द्ञ्यपदेदय- 
माहरेयः । अथ तेनेव अभ्युदितेन रूपेण 

आनन्दो ब्रह्मणो सूपं च | 
इति श्युतेयनन्दमयतया संविन्नेकव्यात् 

(तसाचत्संविदो नातिदूरे तच्छुद्रमाहरेत् 
इति नीत्या शुद्धतमवपुषा प्रूजयेयुदं वीचक्र 
तपयेयुर्लिथः ॥ 

कथंच अत्र आहरणादि स्यादियाशङ्ख्य आह 
तदपिच मिथो हि वक्रा- 
सप्रधानतो वक्रगं यतो भणितम्॥ १२८॥ 

अजरमसदबमन- 

प्रवणं कुरुसंज्ञितं परमम् । 
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तदपिच अभ्युदितं रूपं यतः 
खदेहावयितं द्रव्यं रसायनवरं शमम् ॥' 

इत्यादिदशा देहे एव अवस्थानात् कुरसंज्ञि- 
तमत एव परमम्, अत एव 

"हिवः प्रश्चखते नित्यं पूजाख्यं रिद शार्चतम् । 
येन प्राशषितमत्रेणामरो भवति मानवः ॥ 
अथवा मिभितं देवि भुङ्के यः सततं नरः । 
बलीपरितिनिथक्तो योगिनीनां प्रियो भवेत् ॥' 

इलयादिनयेन अजरामरपददानप्रवणं परधानतो 
वक्रात् यो गिनीवक्रात् मिथः परस्परस्य वक्रगं 
भणितं सर्वशषाखेषु उक्तमिलयथः । एतद्धि यो. 
गिनीवक्रात् खवक्रे;, ततः शक्तिवक्रे, ततः 

2 
खवक्रे, ततोऽपि अधेपात्रादौो निक्षिपेदिति 
गुरवः । यदागमोऽपि 

. ¶विद्रान्य गोलकं तत्र कुण्डं च तयुमध्यमे । 
तत्खं गह्य महाद्रव्यं युखेन तयुमध्यमे ॥ 
तद्क्रंग ततः कृत्वा पुनः कृत्वा खवक्रगमू् । 
पात्रे प्रपूरयेत्तेन महाव्यम्बुविमिभितम् ॥ 
तेनाधपात्रं वीत सवंसिद्धिफलग्रदम् । 

इति, 
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"वक्राक्प्रयोगेण समाहत्य महारसम् । | 
तेन सन्तप॑येचक्रं देवतावीरसंयुतम् ॥" 

इति, 
"ततो दृतं क्षोभयित्वा यखेच्छा संप्रवर्तते । 
तदुत्थं द्रव्यनिचयं प्राये परस्परम् ॥' 

इतिः 
(उभयोस्थेन वीर्येण मचरविदया यनजेत्तथा ॥ 

इति ॥ 
एवमेतत् ज्ञानिषिषयमभिधाय, कमि विषय- 

मपि आह 

येऽप्यप्राप्तविबोधा- 
स्तेऽभ्युदितोरछृद्धयागसंरूढाः ॥१२९॥ 

तत्परिकल्पितचक्र- 
स्थदेवताः प्राभ्रुवन्ति विज्ञानम् । 
अप्रा्तविबोधा इति अपरूढन्ञानाश्च्या- 

मागैनिष्ठा इदः ॥ 
तत्रेव चक्स्थानां देवतानां परिकस्पनां 

द्रेयति 
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ते तत्र शक्तिचक्रे 
तेनेवानन्दरसमयेन बहिः ॥ १३० ॥ 

दिक्षु चतसषु प्रोक्त 
ऋमेण गणनाथतः प्रभृति सर्वम् । 

संपूज्य मधभ्यमपदे 
कुटेशायुग्मं व्वरात्रये देवीः ॥१३१॥ 

बाह्ये प्रल्यरमथ किरु 
चतुष्कमिति रदिमिचक्रमकोरम् । 

अषएटकमष्ाष्टकमथ 
विविधं संपूजयेत्करमेण सनिः ॥१३२॥ 
दाक्तिचङे इति शक्तेः संबन्धिनि योगिनी 

वक्रात्मनि मुख्य चके इयथः । तेनैवेति अभ्यु- 
दितेन रूपेण! परोक्तेति निदयाचाभिधानावसरे । 
अकोरमिति द्वादशारम् ॥ १३२ ॥ 

न केवलमेतत् शक्तिचक्रे एव प्रञ्यं, याव- 
त्खसिन्नपीदयाह 
निजदेहगते धामनि 
तथेव पूज्यं समभ्यस्येत् । 
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नयु सङ्डाभ्युदितोभयात्मकं विसगैमवु 
सन्दधतामनवच्छिदि पदे प्ररोहो विज्ञानष- 
भिश्च भवेदिष्युक्त, शन्तात्मनि विस्गेँ पुनः 
भ्ररूढानां का गतिर्ताराज्खय आह 

यत्तच्छान्तं रूपं | 
तेनाभ्यस्तेन हृदयस्ंविच्या ॥ १३२ ॥ 

श्रान्तं शिवपदमेति हि 
` गङिततरष्मणेवप्रख्यम् । 

एतीति अभ्यस्तरान्तरूपः । रान्तत्वमेव 
स्फुटीकृतं गलिततरङ्काणंवध्रस्यमिति ५ 

नलु एवं च अस्य किं स्यादिलयाशङ्ञय आह् 

तच्छन्तपदाभ्वासा 

चक्रसथो देवतागणः सर्वैः ॥ ३३९ ॥ ̀  
तिष्ठव्युपरतवृत्तिः 

रान्यारम्बी निरानन्दः । 
उपरतव्रत्तिरिति सर्वैमावसंक्षयात्, अतएव 

उक्तं शून्याङम्बीति, अत एव 
4 निराङम्बः परः चिवः । 
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इति दशा रिवपदविश्रान्लया निरानन्दः ॥ 
न केवर मध्यचक्रस्थ एव देवतागण एव- 

मास्ते, यावदनुचक्रस्थोऽषीलयाह 

योऽप्यनुचक्रदगादि- 
सख्रूपभाक् सोऽपि यत्तदायत्तः॥१२९५॥ 

तेनानन्दे मभ 
स्तिष्ठलयानन्द् साकाङ्कः । 
अयुचक्रहगादिखरूपभागिति अथौत् देव- 

तागणः। तदायत्त इति मुख्यचकस्थदेवतागण- 
वदाः । तेनेति तदायत्तत्वेन ॥ 

ननु एवमनुचक्रदेवतागणोऽपि निरानन्दे 
एव पदे विश्रान्तोऽस्तु, किमस्य आनन्दसाकाङ्क- 
स्वेनेलाश्ज्त्य आह 

परतत्सलरूपसङ्क. 

टमन्तरेणेष करणरदमिगणः ॥१३६॥ 
आस्ते हि निःखसरूपः 
सररूपलखाभाय चोन्ुखितः । 
एष हगाद्यात्मा करणदेवतागणो हि परे खा- 
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नन्दनिभेरतया सर्वोक्कष्टे तसिन् समनन्तरो- 
्तसतसे पमात्रात्मनि संविद्रूपे विश्रान्ति विना 
निःखरूपो निजनिजाथोहरणादावक्षमः खरूपं 
ठब्धुमुन्मुखितश्च आस्ते आनन्दसाकाह्लो भवे. 
दिलथः ॥ 

एवंविधश्च अयं करणरद्िमिगणः किं क्या. 
दिदयाशङ्खय आह 

रणरणकरसाच्िजरस- 
भरितबहिभावचवैणवरोन ॥ १३७॥ 

विश्रान्तिधाम किञचि- 
ह्ब्ध्वा खात्मन्यथापेयते । 
पष करणरदिमगणो हि अभिलाषामिष्व- 

दरात् निजरसभरितानां खसंविन्मयतयेव बहि- 
रवभासितानां भावानां यत् चवेणं रक्तेस्तदशोन 
खावमरारूपं किथित् बिश्नान्तिधाम छब्ध्वा 
अनन्तरमथोत् चविंतमेव भावजातं खात्मनि 
अयते 

निजनिजमोगामोगम्रविकासिनिजखसूप परिभ्वे । 
कमगोश्लुचकरदेनयः संविचक्रं हि मध्यमं यान्ति ॥(११२) 
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इत्यादिदशा परमात्रास्मनि मुख्ये संविचकरे 
विश्रान्ति भजते इत्यथः ॥ 

ननु एवं तद्िश्नान्या अस्य कि स्यादिलया- 
राङ््य आह् 

तन्निजविषयपेणतः 
पूण॑समुच्छकितसंविदासारः ॥१२८॥ 

अनुचक्रदेवतागण- 
परिपूरणजातवीयविक्षोमः 

चक्रश्वरोऽपि पुवा- 
त्तयुक्तितः रोच्छटेद्रभसात् ॥१२९॥ 
चक्राणां हि विश्रान्तिधामलादी श्वरः प्रमा- 

तापि निजनिजबिषयपणवशादनुचक्रदेवताग- 
णेन यत् परिपूरणं, तेन जातवीयविंक्षोभो 
उयक्तनिजवष्टम्भः, अत एव प्रणसमुच्छि 
तसंविदासारः पूर्वम् 
(अनुचक्रदेवतात्मकमरीचिपसिपूरणाधिगतवीयेम् । 
तच्छक्तिश्क्तिमद्यगमन्योन्यसयुन्धुखं भवति ।॥" (११३) 

इतयादय॒क्तयुक्तितो रभसात् पोच्छेत् सहसेव 
बहिरुन्मुखः स्यादिव्यथेः ॥ १३९ ॥ 
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प्रकरतमेव उपसंहरति 

त्रिविधो विसमं इत्थं 
सङ्खट्रः प्रोदितस्तथा शान्तः | 
त्रिषु धकारेषु विसर्मशब्दस्य प्रृतो निमित्तं 

दशयति ` | 
विद्धजति यतो विचिन्नः 

सर्गो विगतश्च यत्र सगे इति ॥१४०॥ 
यत इति हेतो ॥ १४० ॥ 

नच एतदस्मदुपन्ञमेवेलाह 

श्रीतच्वरक्षणे श्री 
निगमे त्रिरियोमते च तस्प्रक्तम् । 
तत्र व 

(तखरक्षाविधानेऽतो विसगतरेधशुच्यते ।' 

इत्यादिना तच्रक्षाविधानस्य प्राक्संवादित- 
त्वात् तद्भन्थमयुक्तेव, श्रीगमराखरं संवादयति 

कुण्डं शक्तिः रिवो रिं 
मेकं परमं पद्म् ॥ ३४१ ॥ 
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दाभ्यां सष्ठिः संहतिस्त- 
( 5 ७० म 

हिसगंखिविधो गमे । 

कुण्डं भगवच्छक्तिरुदितं रूपम्, रिवः 
दान्तं, मेटकं सङः । तत्रोदितत्वादेव शक्तया 
खष्ठेः, शान्तत्वादेव शिवेन संहारस्य, परमं पद- 
मिद्युक्तया सहेन सवावच्छेद विरहादनाख्यस्य 
च उदय इत्ययं गमशा्े त्रिविधो विसगः ॥ 

एवं गमराचरं संवादयित्वा श्रीतरिशिरोभेर. 
वमपि संवादयति 

खोतोदयस्य निष्ठान्त- 
मूध्वाधश्चक्रवोधनम् ॥ १५४२॥ 

विश्रामं च समवे 
सुषीणां मरुतां तथा । 

गतभेदं च यच्राणां 
सन्धीनां ममणामपि ॥ १४२ ॥ 

हासप्ततिपदे देहे 
 सहसखारे च निशः । 
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गदयागदयन्तरा वित्ती 
सङ्कट्यति यच्छिवः ॥ १५४ ॥ 

तस्प्रयलास्सदा तिष्ठ 
त्सङ्कटरे भेरवे पदे । 

उभयोस्तन्निराकारः- 
भावसंप्रा्िरक्षणम् ॥१४९५॥ 

मात्राविभागरदितं 
सुर्फुटाथेप्रकाराकम् । 

इह निदयमूध्वोधोवर्तिनां चक्राणां सुषीणां 
यज्नाणां सन्धीनां ममणां मरुतां च गतभेद- 
मत एव दक्षवामवाहात्मनः स्रोतोद्यस्य नि. 
्टान्तं मध्यधामविश्नान्तिपयन्तं बोधनं विश्रामं 
समावेशं च विधाय, द्वासक्षतिपदे सहस्नारे देहे 

द्ास्रपतिसहस्चाणि नाडीनां नाभिचक्रके ।' 
इत्याद्युक्त्या तावन्नाडिसम्मिन्ने नाभिदेशे प्राणा- 
पानन्नोटनेन अन्तरा गहीतशिवावेशः शान्तो. 
दितास्मिके वित्ती यत् सह्यति तदुभयमेल- 
नादिखरूपे प्रोन्मुखो भवेत्, ततः प्रणसंविदपे 
सङ्टे पदे सवेकार परयलतस्ति्ठेत् तत्रैव साव- 
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धानो भवेदिव्यथः । यतस्तदुभयोः शान्तोदित- 
क्षणयो रूपयोः भरतिनियतपदे सकखाकारा- 

यवच्छेदशुन्यत्वात् निराकारत्वापत्तिसतच्मत 
एव निरंशतात् मात्राविभागरहितमत एव सु- 
स्फुटस्य खानुभवमात्रेकरूपस्य अथस्य पकादा- 
कमभिव्यञ्जकमिदथः ॥ 

अत्रैव च दाद्वं का्यमिल्याह 

अभ्यस्येद्धावसं वित्ति 
सवेभावनिवतेनात् ॥ १४६ ॥ 

सूयसोमो त॒ संरभ्य 
ख्यविक्षेपमागंतः । 

सर्वेभ्यश्चक्रादिभ्यो भवेभ्यो निवल दक्ष- 
वामसमा्गाभ्थां भराणापानो निरुभ्य मध्यधाचि 
सवेभावानुस्युतां तत्संघहमयीं प्रमात्रूपां सं 
वित्तिमभ्यस्येत् तदामशेपर एव स्यादिलथः 
वित्तीरिति पठे तु शान्तोदितास्मिका एवेति 
व्याख्येयम् ॥ 

तदेवमत्र भिषिधेऽपि विसमे समावेडभाजां 
थः कश्चन सखारसिकः परामश्चैः परिस्फुरति, 
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© क 

तदेव परं मच्रवीयमिल्याह 

एवं त्रिविधविमशां 
वेदासमापत्तिधान्नि य उदेति ॥१४.७॥ 

संवित्परिमशात्मा 
(क ष £ 

ध्वनिस्तदेबेह मन्रवीयं स्यात् । 
तत्रैवोदिततादश- 
फरुटाभसभुस्सुकः सक मन्रम् ३५८ 

अनुसन्धाय सदा चे- 
प ड भ = 

दास्ते मन्रोदयं स वे वेत्ति । 
-यः कथ्चिदेवं विसगोवेशशाटी सडुखवे- 

रायासुदितमनुभवमात्रेकगोचरत्वात्तादशं व- 
कुमरक्यं यदानन्दनिभेरं फरं तद्छमे समु- 
त्पुकः सन्नभीष्ट मच्रं सदा, नतु क्षणमात्रं, 
तत्रैव संवित्परामशांस्मनि अह॑चमस्कारमये 
ध्वनावनुसन्धाय चेद्ास्ते, स तत्र मन्रोदयं वेत्ति 
उदितोऽस्य मन्न: स्यादिदय्थैः ॥ ` 

भूयो भूयश्च अश्रेव भावनापरेण भाव्यं 
येन मधभ्यचक्रे एव एेकाथ्यं सिच््येदिलयाह 
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अत्रैव जपं कुयो- 
दूनुचक्रैकत्वसंविदागमने ॥१४९॥ 

युगप्टक्षविभेद- 
प्रपञ्चितं नादश्रच्येव । 

कमशोऽदुचक्रदेष्यः सं विचक्रे हि मध्यमं यान्ति । (११२) 

इत्यादिदशा युगपदनुचक्रदेवीनामेकतेन सु- 
ख्यचकरूपा्ां संविदि यदागमनं विश्रान्ति- 
स्ततनिमित्तमत्रैव संवित्परामशत्मनि उदीयमाने 
मन्रे नादामशेमात्रमयतया 

(उदये सङ्गमे शान्तो त्रिरक्षो जप उच्यते ॥' 

इत्यायुक्तेन क्षविभेदेन प्रपञ्चितं जपं कुयात् 
भूयो भूयोऽनु सन्धानं बिदध्यादिलयथंः ॥ 

इदमेव च सुद्राणामपि परं वीर्यमिति अ- 
न्यत्र उक्तमिदयाह 

श्रीयोगसञ्चरेऽपिच 
सद्धेयं योगिनीप्रिया परमा ॥१९५०॥ 

 कोणत्रयान्तरा्चित- 
निलयोन्ुखमण्डखच्छद् कमठे । 
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सतताविथुतं नारं 
षोडदादटकमलकटितसन्मूरम् १५१ 

मध्यखनाटगुम्फित- 
सरोजयुगघहनक्रमादभ्ो । 

मभ्यस्थपूणसुन्दर- 
शशधरदिनकरकरोघसङ्कट्रात् १५२ 

त्रिदखारुणवीर्यकर- 
सद्घन्मध्येऽङ्रः सष्टिः । 

० 
{~ ® कोणत्रान्तर्वेतिं निदयोन्मुखं सदैव पभविक- 

खरं थत् 
श्रिदलं भगपब्नं तु.“ | 

इत्याद्युक्त्या मण्डलच्छदं तरिदलं पललं सखेणं 
वा मगकमरु तत्र आप्यायकारितियथा सत- 
तमवियुतं 

"यद्रेत; स भवेचन्द्रः "^... ॥ 

इत्याद्युक्त्या षोडरादटेन चान्द्रमसेन कमटेन 
कलितम्; अत एव आनन्दनिर्भरस्वात् सत्. 
अत एव वक्ष्यमाणरूपायाः खषटेमलसुत्पत्ति- 
धाम यत् मध्यनाडीरूपं नारम्, 

॥ 81 
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अम्बुवाहा भवेद्वामा मध्यमा श्चक्रवाहिनी | 
दक्षा रक्तवाहा च“ ˆ` ˆ“ ॥' 

६ र इत्युक्त्या मध्यस्थेन तेन नाखेन यर्फितमु- 
म्भितं यत् ख्ीपुससंबन्धि सरोजयुगं तस्य पर- 

भ [ऋदु स्परसङ्कषक्रमेण, तन्मध्यस्थयोः प्रणेयोरविक- 
दयोः, अत एव आनन्दमयतया स॒न्दरयो 
रेतोरजोरूपयोः रशशधरदिनकरयोः कानां 
सङद्टात् 

श्ुचिनौमाभिरूढतः सङ्कद स्घयेसोमथोः ॥ 
स ५ र (१ 

इत्यक्त्या अनो प्रमात्रेकरूपे ससुषटसिते चरिद्- 
छस्य कमस्य मध्ये रजोरेतःकखानां सङ्गात् 
यश्चिस्प्रसरात्मा विश्वगर्भीकारसदिष्णुरङ्करः+सा 

(५ £ ॐ 

खृषिवहिरपि तथावभासते इत्यथः । तदुक्तं 
भगे लिङ्ग सितो बहिरन्तरे भास्करः सितः । 
र्थे विप्रः सितः सोमः सङ््निष्कमेद्रसः ॥' 

इति, 
(तत्पीटं शाकिनीचक्र सा सृष्टिः सचराचरे । 
तसक्षे्रं बीजराजख ऋतुकालो द्वख त॒ ॥ 
रजःपुष्पोपभोभंख इईंटखवाङर्ख च । 
कणिकामभ्यवर्तिनं हाटक हाटकेश्वरम् ॥ 
शक्तिपद्यान्तरे लीनमदहेतं परम शिवम् ।' 

इति च ॥ 
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ननु एवं मुद्रया बद्धया अस्य किं स्यादि. 
त्याशङ्य आह 

इति शधरवासरपति- 
चित्रगुसंघट्रमुद्रया रिति १५३ 

सष्यादिक्रममन्तः 
कुवसतुर्ये सतिं रभते । 

स्ुेतयनेन अस्याः षडरसंनिवेशभाक्तु- 
मुक्तम् ॥ 

एवं मच्रवीयातिदेशद्वारकं सुद्राखरूपमभि- 
धायः परस्परस्य खोरी भावं दशयित पुनस्तद्यी- 
यमपि मन्रेषु अतिदेषटुमाह 

एतत्वेचरसद्रा- 
वेशेऽन्योन्यस्य शक्तिशक्तिमतोः१९५४ 

पानोपभोगरीटख- 
[१ क £ 

हासादिषुयो मवेहिमशमयः ¦ 
अव्यक्तध्वनिराव- 
स्फोटश्रुतिनादनादान्तेः ॥ १५९५ ॥ 
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अव्युच्छिन्नानाहत- 
क २ £ 

रूपेस्तन्मन्रवीये स्यात् । 
एतस्यां षडरमुद्रारक्षणायां खेचरीमुद्राया- 

मावेरो शक्तेराक्तिमतोरन्योन्यस्य पानोपभो- 
गादो यो विमरार्मा अनुभवः समुदियात्, 
तदवग्यक्तायष्टभेदभिन्नपरनादामशंखभावं मानं 
वीय स्यात् ॥ 

अच्रैव पोनःपुन्येन भावनातस्तद्याभो भवे 
दिदयाह् 

इति चक्रा्टकरूढः 
सहजं जपमाचरन् परे धाभि १५६ 

यद्धेरवाष्टकपदं 
तद्धभतेऽए्टककरमिन्नम् । 

अष्टककटठेति अष्टमिरधेचन्द्रादिभिरन्मना- 
न्ताभिः कङाभिभिन्नं मेदितमिदयथंः ॥ 

ननु किं नाम चक्राष्टक, यदारूढोऽपि जप- 
माचरेदिलयाशङ्खय आह ` 

गमनागमनेऽवसितो 
कर्णं नयने हिि्कसंपर्के 1३५७१ 



१५९ छो ¡ एकोनत्रिंशमाहिकम् । १०९ 

तत्संमेखनयोगे 
देहान्ताख्ये च यामटे चक्रे ¦ 

गमनागमने भाणसहिते अपाने इद्यथेः । 
अवसितावध्यवसाये बुद्धाविति यावत् । संपकं 
स्परोमात्रम् ! तव्संमेटनयोगे इति तयोद्रयो 

लिङ्गयोः संमेखनयोगे सह्भट्रावसरे इदयथः । 
देहान्तास्ये इति दशान्ते । यामले चक्रे 
इति सवैरेषः ॥ 

ननु अत्र किं नाम भेर वाष्टकस्य पदं यदपि 
अधेचन्द्रादिभिरष्टायिः कराभि्भिन्नं स्यादि. 
त्या्चङ्घ्य आह 

कुचमध्यहदयदेशा- 
दोष्ठान्तं कण्डगं यद्व्यक्तप् ३५८ 

तच्चक्रहयमध्यग- 
माकण्यं क्षोभविगमस्मये यत् । 

निवान्ति तत्र चेवं 
योऽष्टविधो नादंभरवः परमः ३९५९ 
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ञ्योतिष्वनिसमिरकृतः 
सा माननी व्याप्तिरुच्यते परमा । 

कुचमध्यहृदयदेशादारभ्य ओष्टपुटपयेन्तं 
राक्तेः कण्ठान्तः 

धयत्तदक्षरमक्षोभ्यं ्रियाकण्टोदितं परम् । 
सहजं नाद इत्युक्त त्वं नित्योदितं जपः ॥' 

इति 
"नित्यानन्दरसाखादद्वा हेति गरकोटरे 
खर्थभूः सुखदोचारः कामतखसख वेदकः ॥ 

इत्यादि निरूपितखसरूपं यदञ्यक्तप्रायं हाहेयक्च- 
रद्य मुदेति, तत् परस्परसंघ्ारमनः क्षोभस्य 
विगमसमये यो गिनीवक्रात्ममुख्यचान्तर्वि- 
श्रान्तं पराद्य यत् सवे निवोन्ति विभ्रासिति 
भजन्ते, तत्रैव निवाणात्मनि पदे य एवमव्य- 
्तादिरूपतया अष्टविधः, अत पव अधेचन्द्रादि 
कलाष्टकोष्टसितः, अत एव परमो नादभेरवः; 
सा परमा मात्री उ्यात्िः सवत्र उच्यते इति 
वाक्याथः । ञ्योतिरधचन्द्ः, ध्वनिनादः, स- 
मीरः स्पशात्मा शक्तिः, अधस्तु चन्देणेव 
व्याप्तमिति अथंसिद्धम् ॥ 
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अघ्र च किं तत् भैरवा्ठकं, काच माच्री 
ठयाधिस्यिाशशङ््य आह 

सकरखकटेशशुन्यं 
कठाद्यखमरे तथा क्षपणकं च १६० 

अन्तःस्थं कण्ल्योष्टवं 
चन्द्राहयाधिस्तथोन्मनान्तेयम् । 
एषां च रक्तिशक्तिमत्सामरस्यवेखायामुद- 

यात् तदन्यतर्यपदेश्ायोगात् नयपुंसकत्वमेव 
उचितमिति तदिङ्घन निशः ॥ 

एवंउयास्िभावनादस्य सर्वत्रैव परभेरवी- 
भावो भवेदित्याह „ 

ष्व कमण कमण 

यत्र क्रापि सरन् व्याप्तिम् ॥१६१॥ 
सततमरेपो जीव- 

न्सुक्तः परभेरवीभवति । 
एवंविधे च मेरखकावसरे ग्रही तजन्मा पर. 

मु्छृष्ट इ्याह 
तादङ्मेरककटिका- 
कठिततनुः कोऽपि यो भवेटरभ १६२ 
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उक्तः स योगिनीभूः 
स्रयमेव ज्ञानभाजनं रुद्रः । 

श्रीवीरावङिरशाखर 
 बारोऽपि च गभंगो हि रिवरूपः१६३ 
ननु 
“इत्येवं देवदेवेशि आदियागस्तवोदितः ॥' 

इतिदरा आदियागशब्दस्य अन्न प्रवृत्तो किं 
निमित्तमिाशङ्खय आह 

आदीयते यतः सारं 
तस्य सुख्यस्य चेष यत् । 

सख्यश्च यागस्तेनाय- 
मादियाग इति स्मृतः ॥ १६० ॥ 

तत्र तत्र च शाख्रेऽस्य 
स्वरूपं स्तुतवान् वियः । 

श्रीवीरावटिहादश- 
खमताणेववतिषु ॥ १६५ ॥ 

श्रीसिदोखद्मयादा- 
हीनचयोकुटादिषु । 
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सारमिति सं वित्तखात्मकमभ्रतङक्षणं च । 
तेन आदिश्च असो याग इति, आदे मुख्य चक्रस्य 
याग इति च । अत एव अस्य सवांगमेषु परमु- 
त्कषं इलयाह तत्रेयादि । हाद हदथभहारकः, 
खेमतं खेचरीमतम्, अणवो योन्यणेवः, तद्- 
तिंषु अथात् अन्थेकदेरोषु । उर्फुडेति उन्फु- 
छकमतम् । मयादाहीनं निमयाददाखप् । 
यथोक्तम् 

'एष ते कौठिको यागः सदो योगविभूतिद्ः । 
` आख्यातः परमो गुदो दैतिनां मोहनः परम् ॥ 

वीराणां दुःखसखदं लीलया युक्तियक्तिदम् । 
योगसन्धाप्रयोगेण पूजाह्ि हवनं स्मृतम् ॥ 
पशुमागेखितानां तु मूढानां पापकर्मणाम् | 
अप्रकार्यं सदा देवि यथा किञ्चिन्महाधनम् ॥ 
न चात्र प्रमो यागः खभावखो महोदयः । 
न ण्डं नाथियजनं नाहुलयाचारमण्डरम् ॥ 
आवाहनं न चैवात्र न चैवात्र विसमेनम् । 
न मूतिंयागकरणं नास्यदासनमेव च ॥ 
वरतचयोविनि्क्तं बदिदरव्यविवजितम् । 
खानन्दागृतसंपूण महदानन्दसिद्धिदम् ॥ 
केवरं चात्मस्तत्तायां सवंशक्तिमयं रिषम् । 
सवाक निराकारमार्मयोनि परापरम् ॥ 



११४ श्रीतत्रारोके 

भावयेत्तन्मह्ययोी पूजयेचक्रनायकम् । 
एतद्रहस्यं परमं गुद्यं चोत्तमयोजितम् ॥ 
संस्फुरत्को लिकास्नायं तवर्लेहादद्य योजितम् । 
सुगु कारयेननियं न देयं वीरबत्षटे ॥ 
देतिनां खल्पबुद्धीनां लो मोपहतचेतसाम् । 
मायिनां रसानां जिज्ञाष्रनां न चेव हि ॥ 
पृथिवीमपि यो द्वा मूकवस्ष्मातले वसेत् । 
तदा सिद्यति मवज्ञः सिद्धमेरापकं रमेत् ॥ 
सवेामयविनिशक्तो देहेनानेन सिद्यति । 
अनेन योगमार्मण नादृतं प्रवदाम्यहम् ॥' 

इति ॥ | 
इह विद्यामन्रसुद्रामण्डलारमतया चतुष्पीठं 

तावच्छाख्रम् । तत्र मनच्रमुद्रात्मनः पीटद्वयस्य 
संप्रदाय उक्तः । इदानीमनत्रेव अवरि्रस्य वि. 
द्यामण्डरत्मनोऽपि अस्य संप्रदायं निरूपयति 

युग्मस्यास्य प्रसादेन 
्रतयोगवि्वाजतः ॥ १६६ ॥ 

सवेदा स्मरणं कृता 
आदियागेकतत्परः । 

@ भ क 

दाक्तिदेहे निजे न्यस्ये- 
वा दूटमनुक्रमात् ॥१६७॥ 
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ध्यात्वा चन्द्रनिभं पद्य- 
मात्मानं भास्करदुतिम् । 

विदयामनच्राल्मकं पीठ- 
हयमत्रेव मेखयेत् ॥ १६८ ॥ 

अस्य उक्तस्य मच्रमुद्रात्मनः पीठयुग्मस्य भ्र 

 सादादनसन्धानमात्रेणेव बतयोगादिनिरपेक्षः 
सर्वकाटमादियागपरयणो यरः शाक्त पद्ममान- 

न्द्निर्भरत्वात् चन्द्रनिभमास्मानं विकासाधा- 
यकतया भास्कय्य॒तिमनुध्याय शाक्ते निजे देहं 

कऋमादभीप्सितां राक्तिप्रधानां विद्या, शिषप्र- 

धानं कूटं मच्रं च न्यस्येत् येन अत्रेव समन- 
न्तरोक्तय॒क्तयनुसन्धानतारतम्थात् विध्यामन्रा- 

त्मकमपि षीटद्रयं मीलितं स्यात् ॥ १६८ ॥ 

एतच्च अस्माभिरतिरहस्यत्वात् निभेज्य 
नोक्तमिति खयमेव अवधायेमियाह 

न पल्यते रहस्यत्वा- 
त्स्प्ः इषब्देमया पुनः । 

कुतूहरी तक्तशाख- 
संपा ठदेव रक्षयेत् ॥ १६९ ॥ 
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अत्रेव मण्डलात्मतामपि अभिधातुमाहं 

यद्धजन्ते सद्ा स्वं 
याच् देवश्च देवता । 

तच्चक्रं परमं देवी- 
यागादौ संनिधापकम् ॥३,७०॥ 

देह एव परं रिष्ग 
सवेतचादमकं शिवम् । 

देवताचक्रसंजषठं 
पूजाधाम तदुत्तमम् ॥१,७१॥ 

` तदेव मण्डटं सुख्यं 
त्रित्रिश्चटाब्जचक्रखम् । 

तत्रैव देवताचक्रं 
बहिरन्तः सदा यजेत् ॥१५७२॥ 

सखस्मन्रपरामश- 
पूर्वै तज्जन्मभी रसेः । 

आनन्दबहुखेः खष्ठि- 
संहारविधिना स्पृशेत्॥१५७३॥ 
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यद्वानिति आदयाधारवान् । देवता चेति 
अथीत् तदती ॥ चकमिति मुख्यं चरम् । अत 
एव उक्तं परममिति ति्रिश्ुखाञजचक्रखमिति 
त्रित्रिदयटेऽत्र सप्रे शिष्टमात्रेण मध्यतः | 
पद्मनामथ चक्राणां व्योश्नां वा सपक भवेत् ॥'(३१।२८) 

इति वक्ष्यमाणनीलया तद्रूषमिदयथंः । खखेति 
अभीप्तितस्य । तजन्मभिरिति मुख्यचक्रोद्रतेः 
कुण्डगोखुकादिभिः । खष्टिसंहारविधिनेति शा- 
न्तोदितक्रमेणेदथंः ॥ १७३ ॥ 

एवंच अस्य किं स्यादिव्याश ङ्य आह 

तत्स्पररभसोद्टुद- 
संविच्चक्रं तदीश्वरः । 

रभते परमं धाम 
तर्षितारोषदेवतः ॥ १७४ ॥ 

अनुयागोक्तविधिना 
द्रव्येहृद्यहारिभिः । 

तथेव सखखकामर- 
योगादन्तः प्रतपयेत् ॥१७९५॥ 
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 अनुयागोक्तविधिनेति यदुक्तं प्रार् 
। यद्यदेबाख मनसि विकासितवं प्रयच्छति । 

तेनैव इयात् पूजां स इति शम्भोरविनियः॥१(२६।५५) 
इत्यादि उपक्रम्य 

शश्िवाभेदमराद्धाववगेश्योतति य॑ रस् । 
तमेव परमे धाभि पूजनायाप॑येद्वधः ।! (२६।६१) 

इति ॥ १७५ ॥ 
एतच आदरतिशयमवद्योतयितुं पाक्संबा- 

दितेनापि निजस्तोज्रेकदेशेन स्वादयति 

कृत्वाधारधरां चमस्छृतिरस 
प्रोक्ाक्षणक्षाटिता- 

मात्तेमांनसतः स्वभावक्ुसुभैः 
स्वामोदसन्दोहिभिः। 

आनन्दाम्रतनिभेरखहृदया- 
नघांघेपात्रक्रमात् 

तवां देव्या सह देहदेवसदने 
देवाचयेऽहरनिशम् ॥ ५६ ॥ 

नच एवमस्माभिः खोपक्ञमेबोक्तमिलयाह 
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श्रीवीयवस्यमयाद- 
प्ररतो शाखसञ्चये । 

स एष परमो यागः 
स्तुतः शीतांद्यमोटिना १७७ 

एष इति देहविषयः, यदभिप्रायेणेव 
'खदेह एवायतनं नान्यदायतनं जेत् । 

इत्या दि अन्यत्र उक्तम् ॥ १७५७ ॥ 
एतच्च देहे इव प्राणेऽपि का्मिलयाह 
अथवा प्राणवृत्तिस्थं 

समस्तं देवतागणम् । 
परयेत्पूवाक्तयुक्त्येव 

तत्रेवाभ्यचयेहरूः ॥ १.७८ ॥ 
कथंच अत्र प्रजनं कायमिदयाहं 

प्राणाश्चितानां देवीनां 
बरह्मनासादिभदिभिः। 

कृरन्धरविदतापान- 
चान्द्रचक्रेण तपेणम् ॥ १७९॥ 

ब्रह्मेति बह्यरन्भम् ॥ १७९ ॥ 
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एवंच अस्य कि स्यादिलयारशङ््य आह 

एवं प्राणक्रमेणेव 
तपेयेदेवतागणम् । 

अचिरात्तसप्रसादेन 
ज्ञानसिद्धीरथाश्ुते ॥ १८० ॥ 

यद्रा ` किमनात्मरूयेर्देहादिभिः -संत्रिन्निष्ठत- 
१९९ 

येव देवीचक्रं तपेयेदियाह 

सं विन्मात्रस्थितं देवी- 
चक्रं वा संविदपंणात् । 

विश्वाभोगप्रयोगेण 
तपणीयं विपश्चिता ॥ १८३ ॥ 

संविदरपणादिति उयाख्यातं विश्वाभोगपरयो- 
गेणेति, अत पव षिपश्चितेति उक्तम् ॥१८१॥ 

ननु विपश्चितोऽपि सति देहादो संविन्मा- 
त्रस्थितं देवीचक्रं कथं तपणीय मिलाह 

यत्र सर्वे ख्यं यान्ति 
दह्यन्ते तखसञ्चयाः । 
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तां चति पश्य कायस्थां 
कारानरुसमप्रभाम् ॥१८२॥ 

यत्र सवं सकखायाः प्रमातारो भूतभावा- 
द्यास्मकानि भ्रमेयाणि च तदेकसबद्धावं यान्ति 
तामेषविश्वसंहारकारिखात् कारनरुसमभ्रभां 
कायस्थं चितिं पद्य, सदयपि देहादो चिदेव 
एका सर्वतः परिस्फुरतीलयथः ॥ १८२ ॥ 

एतदेव स्फुटयति 

रुन्यरूपे र्मशानेऽस्मिन् 
योगिनीसिदसेविते । 

क्रीडास्थने महारोद्र 
सर्वास्तमित विरहे ॥ १८३ ॥ 

सखररिममण्डरकीर्णे 
ध्वंसितध्वान्तसन्ततो । 

सर्वेरविंकत्पेनिसेक्ते 
आनन्दपद केवटे ॥ १८४ ॥ 

असंख्यचितिसंपूणं 
दमराने चितिभीषणे । 

१६ 
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समस्तदेवताधारे 
प्रविष्ठःको न सिद्यति ॥१८५॥ 

असिन्नसङ्खयाभिः सुखदुःखादयासिकाभि- 
धितिभिः संपूर्णे, अत एव संसारयातनादा- 
यतया महारोद्रे, अत एव परिहरणीयखादिना 
दमश्ानप्राये शरीरे प्रविष्टोऽन्तसुंखीभूतः को 
न सिद्यतीति संबन्धः । कीटरो च असिन्। 
अन्तसुखीभावादेव तत्र अहन्ताविगलखनात् 
श्ुन्यरूपे, अत एव सर्वेषां सकलादीनामस्त- 
मितविभरहे;, अत एव ध्वंसितध्वान्तसन्ततो 
प्रथ्वस्तभेदान्धकारे, अत एव सवविंकव्पेनि- 
मुक्ते, अत एव खसिन्नेष, नतु बाह्ये, रदिमि- 
मण्डटेन चश्षुरादीन्दियदेवतावर्मेण आकीर्ण, 
अत एव योगिनीसिदसेविते समस्तदेवताधारे, 
अत एव 

गडन्ति विविधेमोवैरदैव्यः पिण्डान्तरयिताः ॥ 

इति आसामेव क्रीडास्थाने, अत एव स्वैदे- 
वतासङ्केतस्थानतया इमशाने, अत एव सवै- 
संहारकारिण्या प्रमात्रेकरूपया चिदया भीषणे, 
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अत पव आनन्दपदकेवठे खात्ममान्नविश्रान्ते 
इत्यथः ॥ १८५ ॥ 

नच एतदसटदुपन्ञमेबेव्याह 

श्रीमद्ीरावरीशाखे 
इत्थं मोवाच भेरवी । 

अचर संविक्मश्चथामयः कटाक्षितोऽपि अ- 
तिरहस्यतवात् निभेञ्य भेदेन नोक्त इति न 
विद्वद्धिरस्मभ्यमभ्यसूयितव्यम् ॥ 

एवं दोतविध्यनुषक्तं रहस्योपनिषत्कममुप- 
® ® 

संहरन् दीक्षाषिधिमवतारयति 

इत्थं यागं विधायादौ 
तादशोचिलयभागिनम्॥१८६॥ 

टक्षेकीयं स्वशिष्यं तं 
दीक्षयेत्तादशि कमे । 

लक्षेकीयमिति बहशः परीक्षोचियङब्धम् , 
अत एवोक्तं खरिष्यमिति, तादशोचिदयभा- 
गिनमिति । तादृशीति ए्वनिरूपितखरूपे ॥ 
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तदेव आह 

रुद्रका तु तं प्रोक्ष्य 
देवाभ्याद निवेशयेत् ॥१८७॥ 

भुजो तस्य समारोक्य 
रुद्रशत्तया प्रदीपयेत् । 

तयेवास्याप॑येद्पुष्पं 
कृरयोगेन्धदिग्धयोः ॥ १८८ ॥ 

निरारम्बो तु तौ तस्य 
स्थापयित्वा विचिन्तयेत् । 

सद्ररात्तयाङृष्यमाणो 
दीक्तयाङ्कशरूपया ॥ १८९ ॥ 

ततः स स्यमादाय 
वसं बद्धटरिभवेत् । 

स्वयं च पातयेत्पुष्पं 
तत्पाताह्क्षये्कखम् ॥१९०॥ 

ततोऽस्य सुखरद्धाव्य 
पादयोः प्रणिपातयेत् । 
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हस्तयोमूधि चाप्यस्य 
देवीचक्रं समचेयेत् ॥ १९१ ॥ 

रद्रशक्तिः परया मातसद्धावेन वा संपुटिता 
मालिनी । प्रदीपयेदिति हृदरतराक्तिपुञ्स्य अ- 
ङ्जिदारनिःखतस्य आकषणक्रमेण उत्तेजयेदि- 
लयथेः । तयेवेति रुद्ररात्तया । निरारभ्वाविति 
विगछितसासारिकिकृतिमनिजशकक्तिकलात् नि- 
जीवप्रायावियथः । अङकरारूपयेति आकषणो- 
चिदयात् । तत इति भुजयोः रुढरशत्तयाकृष्य- 
माणस्वेन चिन्तनात् हेतोः । रक्षयेदिति एवं 
हि अस्य खडुरमनायासेन सिद्धयेदिति । 
प्रणिपातयेदिति राक्तिरेव ॥ १९१ ॥ 

देवीचक्रं च अनर कथमचयेदिल्याशाङ्ख आह 

आकष्यांकषकत्वेन 
प्रेयप्रेरकभावतः ¦ 

हस्तयोहिं ्रेय॑स्वेन देवीचक्रमभ्यचैयेत् 
मूभिं च प्रेरकतेन ¦! यतस्तदाकर्षणीयं, तच्च 
आकषकम् । एवं हि मूर्धि पूजितस्य देवीचक्रस्य 
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साम्येन आकृष्टं हस्तद्वयम् । तत्रैव पाततः 
शिवहस्ततां यायादिति । यदुक्तं ` 

(ततोऽख मरके चक्रं हस्तयोशवाच्ये योगवित् । 
तद्रसतौ प्रेयेच्छस्या यावन्पुधोन्तमागतो ॥ 
शिवहस्तविधिः प्रोक्तः सद्यःग्रलयकारण; ॥ 

इति ॥ 
यदा पुनरेवं शिवहस्तविधिनं सिच्छेत्, तदा 

राखान्तरीयं ऋममनुतिष्ठेदिलयाह 

उक्त श्रीरलमाखायां 
नाभिं दण्डन संपुटम् ॥१९२॥ 

वाममूषणजङ्खाभ्यां 
नितम्बेनाप्यटङ्तम् । 

 हिष्यहस्ते पुष्पभ्रते 
चोदनाखं त॒ योजयेत् ॥१९३॥ 

यावत्स स्तोभमायातः 
खयं पतति मूधनि। 

रिवहस्तः स्यं सोऽयं 
सदयः प्रलययकारकः ॥ १९९ ॥ 
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अनेनेव प्रयोगेण 
% ज चरुकं माहयेहुरः । 

= % 

दन्वण दन्तका च 

तत्पातः प्राग्वदेव तु ॥१९५॥ 
नाभिः क्षः । दण्डो रेफः, तेन संपुटम्ध्वा- 

धःसंभिन्नमिलथः । वामभूषणम् ऊः। वामजक्वा 
ओ! नितम्बं म् । सच अथोद्िन्दुरूपः । तेन 
लू । स इति रिवहस्तः। तदुक्तं तघ्र 

भरूलदण्डं सुदल नाभिखं वर्णषुदररेत् । 
शरुदण्डासनयखं त॒ बामभूषणसंयुतम् ॥ 
वामजक्घासमायुक्त नितम्बालंद्रतं प्रिये ¦ 

व्यास्मेतत्परमं नापुण्यो रभते स्फुटम् ॥ 

इति उपक्रम्य 
'चिवहस्ते महेशानि इदं दूटं त योजयेत् । 
यावत् स्तुभ्यत्यसो देवि खथमेव चरुत्यसां ॥ 

इति । सद्यःप्रययकारक इति यत्रेव शारीरचकर 
दटिति हस्तः पतति, तत्रैव अभ्यासपयो भवे 
दिति युरवः । अनेनैवेति आकष्याकषेकभाव- 
खक्षणेन । चरुकमिति अथात् देवीभ्योऽपे 
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दापयित्वा, रिष्येणेति प्रयोञ्यकतरि तृतीया । 
प्राग्वदेवेति पञ्दशादहिकोक्तवत् ॥ १९५ ॥ 

ननु एकेनैव नेत्रपरयहादयात्मना करस्तो- 
मेन अस्य राक्ष्यवेशगो रक्षित इति किं पुन- 
स्तद्वचनेनेदयाशङ्ख्य आह 

करस्तोभो नेत्रपट- 
ग्रहात् भ्रश्ति यः किरु । 

दन्तक्डलनादन- . 

पय॑न्तस्तत्र रक्षयेत् ॥ १९६॥ 
छो 

तीव्रमन्दादिभेदेन 
दाक्तिपातं तथाविधम् । 

तत्रेति एवंविधे करस्तोभे । तथाविधमिति 
तीव्रमन्दादिभेदम् । अयमन आ्रायः-यदा हि 
यत्रैव चक्रे युष्पपातो वृत्तस्तत्रेव प्रणामः, तत्रेव 
चरुदानं, तत एव तद्भहणमिलादि; तदा तीव्रः 
दाक्तिपातो छक्षणीथः, अन्यथा तु मन्दः 
इति । तदुक्तम् 

"एतेषां चरन्ान्मन्नी शक्तिपातं परीक्षयेत् । 
_ मन्द्तीादिभेदेन मन्दतीवरादिकं बुधः ॥' 

इति ॥ 
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एवमियता अस्मदशने समयिदीक्षोक्तेयाह 

इयेष समयी प्रोक्तः ` 
श्रीपूरवे करकम्पतः ॥ १९७ ॥ 

` नच एतदिह अपूर्वैतया उक्रमिदयाह 

समयी तु करस्तोभा- 
दिति श्रीभोगहस्तके । 

यच्छी पथाशिका 
` समयी त करसतोभान्धुद्रया प्रको भवेत् । 

इद्यादि ॥ 

अत्रेव भक्नियान्तरमाह 

चवेव वा गुरुदंया- 
हामागृतपरि्तम् ॥ १९८ ॥ 

निःदाङ् मरहणाच्छक्ति- 
गोत्रो मायोञ्ह्ितो भवेत् । 

सकम्पस्त्राददानः स्यात् 
समयी वाचनादिषु ॥ १९९ ॥; 

१ 
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कारान्तरेऽध्वसंद्युद्या 
पाटनात्समयस्थितेः । 

सिद्धिपात्रमिति श्रीम- 
दानन्देश्वर उच्यते ॥ २०० ॥ 

चविति रलप्ाययात्मकम् । यदुक्त 
"देहं तु चरं वक्ष्ये यत्सुरैरपि दुकेभम् । 
भिबाम्बु रेतो रक्तं च नाठाज्यं विश्वनिगेमः ॥ 

अतो विधानपूरवं तु देहं ग्राहयेचसमर् ॥ 

इति। शक्तिगोत्र इति बाह्यायंदाकरूप इयथः । 
अत एव निश्शङ्कं हणात् मायोज्ज्ितः साक्षा- 
त्कताविकस्पनिरुपायसं वित्तो भवेदिखथः । 
अत एव चरभोजनादेरनुपायपरिकरखं प्राक् 
संवादितम् । सशङः पुनरेतदाददानो वाचन- 

श्रवणादो समयी योग्यः स्याद्येन उत्तरकाटं 
तत्तच्छाख्रीयसमयपरिारनसूचिततीवरक्ति- 
पातः षड्धिषस्य अध्वनः सम्यक् युत्रकदीक्षा- 
कमेण शुच्या मोक्षरक्ष्मीक्षणायाः सिद्धे 
भोजनं भवेत् । नच एतत् खोपक्ञमेव उक्तमि- 
द्याह श्रीमदानन्दे शर उच्यते इति ॥ २०० ॥ 
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एवं समयिदीश्चामभिधाय, पुत्रकदीक्षां 
वक्तुमुपक्रमते 

यदा तु पुत्रकं कुया- 
तदा दीक्षां समाचरेत् । 

इह तावत् 
वेधदीक्षां विना दीक्षां यो यख इरुते प्रिषे । 
दरावेतो नरक यात इति शाक्तख निश्चयः ॥॥' 

इत्यादयुक्तया विना आवेशं शिष्यस्य दीक्षा न 
कार्येति प्रथममावेश एव उत्पादनीयो, येन 
अस्य दीक्षायोग्यत्े ज्ञ।ते युरस्तस्प्रक्रियामनुति- 
टत्, अन्यथा पुनदीक्षाहेतवाभावात् स लाज्य 
एव । यद्क्ष्यते 

यख त्वेवमपि खान्न तमघ्रोपलवस्यजेत् ।' (२११) 

इति ॥ 
समावेशः सवेशालेषु अविगानेन उक्त इति 

दरीयितं श्रीरलमालायामुक्तं तष्टक्षणं तावद थ- 
गलया अभिधत्ते 

उक्त श्रीरलमाखायां 
नादिफान्तां जवरुखभाम् २०१ 
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धस्येच्छिखान्तं पतति 
अ | 

तेनात्रेदक् कमो भवेत् । 
तेनेति एवंविधेन न्यासेन हेतुना । पततीति 

देहायात्मयहपरिहारेण सुद्रशक्तिमेव आविशती- 
त्यथः । तदुक्तं तत्र 

(ततो न्यसेत शिष्यस्य मालिनीं जगदभ्विकाम्। 
उ्वरल्वरनसङ्ाशां पादायावच्छिखान्तकम् ॥ 
नादिफान्तसथुचारात् पातयेदिहरेन्दरियम् । 
एषा दीक्षा महादेवी मारिनी विजये श्रिये ॥' 

इति । तेनेति काकाक्षिषयोज्यम्, तत् तेनेति 
पातेन हेतुना । अत्रेति पुत्रकदीक्षायाम् । इद् 
वक्ष्यमाणः ॥ _ | 

तमेव आह 
प्रोक्षितस्य शिशोन्येस्त- 
भ्रोक्तशोध्याध्वपद्धतेः ॥ २०२॥ 

ऋजुदेहजुषः शक्ति 
पादान्मूघान्तमागताम् । 

पारान्दहन्तीं संदीप्तं 
चिन्तयेत्तनमयो गुरुः ॥ २०२३ ॥ 



२०६ शो० ] पएकोनत्रिशमाहिकम् । १३३ 

उपविरय ततस्तस्य 
मूख्रोभ्यात् बरथत्यरम् । 

अन्तश्चोध्यावस्षानान्तां 
दहन्तीं चिन्तयेत्करमात् ॥ २०४॥ 

एवं सवांणि शोध्यानि 
तचखादीनि पुरोक्तवत् । 

दग्ध्वा खीनां शिवे ध्याये- 
निष्कटे सकरेऽथवा ॥ २०५ ॥ 

योगिना योजिता मार्गे 
सजातीयस्य पोषणम् । 

कुरुते निदेहदयन्य- 
द्विन्नजातिकदृम्बकम् ॥ २०६ ॥ 

तन्मय इति दी्तराक्तिमयः। तत इति उत्थाना- 
नन्तरम्। मूटशोभ्यमादिशोध्यं यथा कलाध्वनि 
निवृत्तिः, अन्तशोध्यं यथा अत्रैव श्रान्यतीता। 
एवमिति मूखशोध्यादारभ्य अन्तरोध्यावसा- 
नम् । पुरेति तखदीक्षाप्रकरणे । निष्कले इति 
यु्रकाव्यपेक्षया । सकरे इति साधकोदेरोन । ̀ 
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मार्गे इति सभ्यधाश्चि । सजातीयं चेतस्यम् । 
भिन्नजातीया मरायाः ॥ २०६॥ 

ननु एवमस्य किं फरमिदयाश ङ्य आह 
अनया शोभ्यमानस्य 

शिशोस्तीन्रादिभेदतः ¦ 
दराक्तिपाताचितिव्योम- 

प्राणनान्तबहिस्तनुः ॥२०.७॥ 
आविशन्ती रुद्रशाक्तिः 

क्रमात्सूते फर विदम् ॥ 
आनन्दसुद्धव कम्प 

निद्रा धूर्णिं च देहगाम्॥२०८॥ 
एवमस्य दग्पारस्य शिष्यस्य तीव्रतीव्रात् 

दाक्तिपातात् चिति साश्षादात्मानमाविशचन्ती 
रद्रशक्तिरानन्दं सूते यावत् मन्दमन्दात् शक्ति- 
पातात् देहमाविदन्ती घ्रूणिम् । यतः चिता- 
वानन्दरूपत्वादानन्दस्य ओचिलं, शुन्याठ्मनि 
ठ्योश्चि अवकाशवत्वादुद्धवस्य, प्राणास्मनि वायो 
तत्कारितात् कम्पस्य, अन्तस्तनो अद्धि पुयष्टके 
तत्तन्मायीयदृत्तिनिरोधात् निद्रायाः, बहिस्तना- 
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कह (न (० 

वहन्तावष्टम्भभङ्गात् धूर्णेरिति । एवं हि साक्षा- 
दस्य दीक्षा बृत्तेति य॒रोराश्वासो भवेदिति 
भावः ॥ २०८ ॥ 

एवमस्य स्तोभितपादरातया शिवे एव योज- 
निका जातेति तदेव देहपातः परसजदिल्या- 
दाङ्खय आह 

एवं स्तोभितपारास्य 
योजितस्यातमनः हिव । 

रोपमोगाय कुर्वीत 
सुष्टिं संञ्चुदतच्चगाम् ॥२०९॥ 

रोषस्य एतहेहारम्भकस्य कमणः । खष्टि- 
मिति अर्थादेतदेहगतामेव ॥ २०९ ॥ 

एवमपि यदि एतचिहानुदयात् मन्दशक्ति- 
पातवतः कस्यचित् न अयमेवमवेशो जायते, 
तदा एवमस्य संस्कारान्तरं ङयादिदयाह 

अथवा कस्यचिन्नेव- 
मवेशस्तदहेदिमम् । 

बहिरन्तश्चोक्तशाक्त्या 
पतेदित्थं स मतरे ॥ २१० ॥ 



१३६  श्रीतत्राखोके 

यस्य त्वेवमपि स्यान्न 
तमत्रोपर्वच्यजेत् । 

युगपदेव उ्वांधोवमदचिपुञ्चस्य उर्वमुखस्य 
त्रिकोणस्य अन्तरूपवेरितं सर्वतो रेफवणितं 
ञउ्वाखाकटापमस्या शक्तया बहिरन्तश्च दहेदिति 
गुरवः । स्यान्नेति आवेशः । उपर्वदिति अना- 

यातदक्तिपातल्वात् निबिडजडिमानमिलयथः ॥ 
एवं पर्िक्तो हि रिष्यः संसारे एव 

मजनोन्मजनानि रुते इति तदनुजिष्रक्षापर- 
तया युरुतः राल्रतश्च सिद्धमप्रतिहतं दीक्षान्तरं 

वर्माह 
अथ सप्रत्ययां दीक्षां 

वक्ष्ये तुष्टेन धीमता ॥ २१३ ॥ 
शौ मुनाथेनोपदिष्ठां 

ट्टा सद्धावश्ासने । 
सद्धावशासने इति श्रीतनच्रसद्धावे ॥ 

तामेव आह 
सुधाभिमरुतो मन्द्- 

परकारा्चिवायवः ॥ २१२॥ 
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वह्िसोधासुकूटाभि- 
० 

वाद्चुः सव सषष्ठकाः । 
® (, 

एतत्पिण्डत्रयं स्तोभ- 
कारि प्रलयेकसच्यते ॥ २१३ ॥ 

सुधा सः, अभ्चिःरः, मरत् यः, एवं स्यू; मन्दा 
उकारः, तत्परः फणभृच्छब्दवाच्यो ठकारः, 
प्राणद्चमनोऽन्तको मः, अधिः रः, वायुयंः, एवं 
इय; वहिः रः, सोमः सः, असुः धाणो हः, 
कूटं क्षः, अश्रिः रः» वायुयः, एवं रदष््युं । अन्न 
समाहारे इन्द्रः । सवे इति योऽपि पिण्डाः । 

सषष्ठका इति उकायासनस्था अथात् बिन्द्रा- 
दिखाज्छिताश्च । प्रयेकमिति व्यस्तामियथः । 
तदुक्तं तत्र 

(अथेवमपि यख खान्नावेशः कमलासनः । 
तं पिण्डत्रितथदेकेनोद्योधपदवीं नयेत् ॥ 
सोमानरानिरेरेकं पिण्डमादों सथरद्धरेत् । 
फणभ्रसप्राणश्चमनज्दखवाशुयुत परमभ् ॥ 

शिखिसोमासुकूटाभिसमीर त तीयक्मू । 
षष्ठासनानि सवाणि तिककाङ्ानि उन्दरि ॥ 
प्रिभिरेभिमेबेद्वसेः श्यतेः शरीरगः ॥' 

इति ॥ २१३ ॥ 
१८ 



१३२८ श्रीतत्रारोके 

अत्रैव इतिकतेब्यतामाह 

दाक्तिबीजं स्यतं यच्च 
न्यस्येत्सावाह्धिकं तु तत् । 

हृश्चक्रं न्यस्यते मन्रो 
दादश्चस्वरभूषितः ॥ २१४ ॥ 

जपाकुसुमसंकाशं 
चेतन्यं तस्य मध्यतः । 

वायुना प्रेरितं चक्रं 
वह्निना परिदीपितम् ॥ २१९५॥ 

तद्यायेच जपेन्मन्रं 
नामान्तरितयोगतः। 

निमेषाधात्त॒ शिष्यस्य 
भवेर्स्तोभो न संडयः ॥२१६॥ 

दक्तिबीजं श्छिष्टतया तन्रिकोणबीजमीकारो 
उम्बरदब्दवाच्या माया च । सार्बाद्धिकं न्यस्ये- 
दिति एतद्रीजद्वयमध्ये दीक्ष्यं चिन्तयेदियथंः। 
मन्र इति सवमच्रसामान्यास्मा हकारः। तस्येति 
पण्ठवजं खरदादशकसंभिन्नत्वात् चक्राकारतया 
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अवस्थितस्य मन्नस्य । तच्चक्रमिति दीक्ष्यस्य च- 
हिरन्तश्च चिन्तितं वाग्भवादिनिखिरमन्रकद- 
म्बकमिलयथः । तेन एतत् वायुना यकारेण; 
वहधिना रेफेण च बहिः सर्वतो वेष्टितं ध्यायेत् 
येन एवसुरीपितं सत् स्तोभाविभोवनप्रागरभ्य- 
मियात् । मन्रमिति पिण्ड्रयमध्यादेकतमम् । 
नामान्तरितियोगतः इति तेन आदो मच्रः, 
ततो दीक्ष्यनामः पुन्मेच्र इति । तदुक्तं तत्र 

(त्रिकोणकं उम्बरं च न्यसेत्सवाङ्गसङ्गतम् । 
दादशखरसंभिन्नं चक्रे मचनायकम् ॥ 
उदयादित्यसङ्ा्ञं जीवे तेन च चारयेत् । 
दीपयेद नलेनेव बायुनापि प्रबोधयेत् ॥ 
मवरेणान्तरितं नाम जपेच्छिष्यख भामिनि । 
आवेश्चमायाति ततस्तर्कषणादेव तपरः ॥ 

इति ॥ २१६ ॥ 

एवंच अस्य कीहगनुभव इलाह 

आत्मानं रक्षते देवि 
तत्वे तत्वे नियोजितः । 

यावत्पाप्तः परं तं 
तदा त्वेष न प्रयति ॥२१७ 
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अनेन कमयोगेन 
सवोध्वानं स पयति । 

रक्षते इति अथौत् यथायथं युद्धम् । न प. 
इयतीति ब्र्ेकखभाव एव भवेदिल्यथः ॥ 

न केवरमस्य खाठ्मनि एव प्रययनिमित्तमे- 
वभलुभवो जायते, यावत् खपरयोरषीलयाह 

अथवा सवेराखाण्य- 
प्युद्राहयति तसक्षणात्॥२१८॥ 

सर्वदाल्राणीति अथाददष्टश्चुतानि ॥२१८॥ 

यदि नाम च घतिनियतभोगेच्छुः कोऽपि 
स्यात् , तदा अश्य तादृशीमेव दीक्षां कृयादिदयाह 

पृथक्तसवविधो दीक्षा 
योग्यतावदावतिनः ¦ 

तच्वाभ्यासविधानेन 
सिद्धयोगी समाचरेत् ॥२१९॥ 

इति संदीक्षितस्यास्य 
 सुसक्षोः रोषवतेने। 
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कुरुक्रमेष्ठिरादेरया 
पञ्चावस्थासमन्विता\ २२० ॥ 

योग्यता कस्यचित् प्रथ्वीत्तवे एव भुवने- 
शस्वे वाञ्छा, कस्यचित् तु सदारिवत्वे । ता- 
भ्यासविधानेनेति तत्तद्धारणाद्यात्मनेलयथः। शे- 
घव्सने इति रेषडृत्तिनिमित्तमियथंः ॥ २२० ॥ 

पथावस्थासमन्वितमेव उयाचष्ट 
जाग्रदादिषु सं वित्ति- 

यंथा स्यादनपायिनी । 
कुरख्यागस्तथादेश्यो 

योगिनीसुखसंस्ितः ॥ २२१ ॥ 
अनपायिनीति 
0 न सवया न या रिषः; ॥ (स्प० का० ३।२) 

इति भङ्गया प्रदत्ता अविरतरूपेदयथः॥ २२९ ॥ 
तदेव आहं 

$£ ® 6 

सवे जामत कतव्य 

खघ्रे प्रयेकमन्रगम् । 
निवाय सुप्ते मूखाख्यः 

स्वराक्तिपरिवरहितः ॥ २२२॥ 
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तुर्ये त्वेकेव दल्याख्या 
तदतीते कठेरिता । 

खदाक्तिपरिपृणाना- 
मित्थं पूजा प्रवर्तेते ॥ २२३ ॥ 

इहं खट जायदाव्यवस्थासु यथायथं भेदस्य 
हानिरभेदस्य च उदय इति जायदवस्था्यां नि- 
खिरमेव मब्रजातं प्रूजनीयतया योज्यम्; ख- 
प्रावस्थायामपि एवं, किन्तु प्रयेकमारिराधयि- 
षितमेकमेव परादिमन्रमधिक्ृयेदथः । सुषुता 
वस्थायां तु सवं परिारभूतं मच्रजातमपास्य 
परादिरदाक्तित्रययोगिभेरवच्रयं ुरेश्वरो च इदेव 
पूञ्यम्, एवं तु्येऽपि एकेव टेर, तुर्यातीते 
च कुङेश्वर एवेति ॥ २२३ ॥ 

एतदेव अन्यत्रापि अतिदिशति 

पिण्डस्थादि च पूर्वोक्तं 
सवोतीतावसानकम् । 

अवस्थापन्चकं प्रोक्त 
भेदं तस्मे निरूपयेत् ॥२२०॥ 
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रवेति दश्षमाहिके । भरोक्तमेदमिति योगि. 
ज्ञानविषयतया । तस्ायिति षवं संदीक्षिताय 
मुमुक्षवे ॥ २२९ ॥ 

इदानीं दीक्षानन्तरोरिष्टं साधकाचाययोर- 
भिषेकमपि आह 

साधकस्य बुुक्षोस्तु 
सम्यग्योगाभिषेचनम् । 

तत्रष्टरा विभवेर्दवं 
हेमादिमयमव्रणम् ॥ २२५ ॥ 

दीपाष्टकं रक्तवति- 
सर्पिषापूयं बोधयेत् । 

कुटाषटकेन तस्पूञ्यं 
शङ्क चापि कुटेश्वरो ॥ २२६॥ 

आनन्दाख्रतसंपूरण 
शिवहस्तोक्तवत्मना । 

तेनाभिषिञ्चे्तं पश्चात् 
स कुयान्मच्रसाघनम् ॥२२.७॥ 
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आचार्यस्याभिषेकोऽय- 
मधिकारान्वितः सतु। 

कुयापिष्टादिभिश्चास्य 
चतुष्षष्टि प्रदीपकान् ॥२२८॥ 

अष्राष्टकेन पूज्यास्ते 
मध्ये प्राग्वत् कुरेश्वरो 

शिवहस्तोक्तयुक्त्येव 
गुरुमप्यभिषेचयेत् ॥ २२९ ॥ 

योगेति तस्मधानमिलयथेः। तन्नेति योगाभि 
वेचने । राङ्क इति महाजशङ्कं । शिवहस्तोक्तवत्मं 
नेति रात््याकषणात्मना कमेण । तेनेति शङ्कन । 
स इति बुभुक्षुः साधकः । पिष्टादिभिरिति आ- 
दिङशब्दात् वल्मीकस्रदादि । प्रागादेति शङ्ख 
गतत्वेन ॥ २२९ ॥ 

एवमभिषेकेण अनयोः किं स्यादिष्याशङ्कां 
निराचिकीषरागममेव पठति 

अभिषिक्ताविमावेवं 
सवेयोगिगणेन तु । 



२३२ श० ] एकोन््रिशमाहिकम् । १४५ 

विदितो भवतस्तत्र 
गुरुमाक्षप्रदो भवेत् ॥ २३० ॥ 

अत्रेव तुयेपादस्य तात्पयैतोऽथ उयाख्या- 
तमाह 

तात्पयमस्य पादस्य 
स सिद्धीः संप्रयच्छति । 

गुरुयः साधकः प्राक्स्या- 
दन्यो मोक्षं ददायरम्॥२९६१॥ 

अनयोः कथयेज्ज्ञानं 
तरिविधं सवंमप्यरम् । 

सखरकीयाज्ञां च वितरेत् 
स्वक्रियाकरणं भ्रति ॥ २३२ ॥ 

इदमत्र तातपयेम् -यद् नथोरमभ्यात् यः पूवं 
साधकः सन् गुरुः, स परेभ्यः सिद्धीरेव ददाति; 
अन्यः भरथममेव यो गुरूः, सोऽलथं प्रकर्षेण 
सिद्धिदानपुरःसरीकारेण मोक्षमपीलयथः। यद्यपि 
सवीजदीक्षादीक्षितस्य मुमुक्षोरेव आचायेख- 
मान्नातं, तथापि तत् कमिंविषयम्; इदं तु 

१९ 



१४६ श्रीतत्रारोके 

ज्ञानिविषयमिति न कशिद्धिरोधः । िविधमा- 
णवशाक्तद्रां भवरूपम् । खञ्िया दीक्षादिका ॥ 

एतदेव आन्तरेण कमेणापि अभिधत्ते 

षटं कारणसंज्ञं य- 
तथा यः परमः रिवः । 

साकं भेरवनाथेन 
तदष्टकसुदाहतम् ॥ २३२ ॥ 

प्रत्येकं तस्य सावास्म्यं 
परयंस्तां व्रत्तिमासमगाम् । 

चक्षुरादो संक्रमये- 
यत्र यत्रेन्द्रिये गुरुः ॥२३५॥ 

स एव पूर्णः करर 
रभिषेकः परः स्मृतः 

विना बाह्मरपीस्युक्तं 
(५ 

श्रोवीरावटिभैरवे ॥२२९६॥ 

` बह्मा विष्णुः रुद्र इश्वरः सदारिवोऽनाभि- 
शिवश्चेति । परमशिव इति षटंशः । भैरवनाथः 
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णेन चक्राधारादीनां मेदनम् । यद्वक्ष्यति 
येनोर्ध्वोध्वेप्रवेश्चतः । 

व चिष्यख चक्रं मेदप्रतययो जायते धरुवः ॥' 

इति । यदभिप्रायेणेव 
“आत्मानं मणिमाभिदय शक्ति न्येतु देसुकम् | 
पाश्चविषश्वेषकरणं वेध इत्यभिसंज्ञितम् ॥" 

इदयादि उक्तम् ॥ २३६ ॥ 
तदेव आह 

 वेघदीक्षा च बहुधा 
तत्र तत्र निरूपिता । 

सा चाभ्यासवता कायां 
येनोध्वोध्वप्रवेशातः ॥२३.७॥ 

शिष्यस्य चक्रसंभेद्- 
प्रययो जायते श्रुवः 

येनेति अभ्यासवसखेन ॥ 
एवंविधेन अस्य किं स्यादिलयाशङ्खय आह 

येनाणिमादिका सिद्धिः 
अन्यथा युनरुर्ष्वर्वैप्रवेशाभावे विध्रादि- 

भाजनव्वं भवेत् यदागम इत्याह 



२४० शो] एकोनर्विश्चमाहिकम् । १४९ 

श्रीमाखयां च चोदिता ॥२३८॥ 
ऊरध्वचक्रदशारमे 

पिरशाचेश्य एव सा । 
यदुक्तं तत्र 
अधो ऽवथा यदा ऊध्वं सङ्कमन्ति वरानने । 
सैव मोक्षपदाबसा सेव ज्ञानख भाजनम् ॥ 
उ्वचक्रगतावया यदाधः संभवन्ति च 
तदा यैश्षाच आवेसः स वे विघ्नख कारणम् ॥ 

इति ॥ 
बहधेतयुक्तं निरूपयति 
मनचनादबन्दुरा् 

भुजद्गमपरात्मका ॥२२९॥ 

पोटा ओगङ्करे वेध- 
दीक्षोक्ता परमेिना । 

तदुक्तं त्र 
(मच्रवेधं तु नादाख्यं विन्दुषेधमतः परम् । 
शाक्तं युजं त॒ परं षष्ठणदाहतम् ॥ 

इति । षोढाते च अन्न अध्वशुद्धिगभीकारः 
कारणम् । यदुक्त 
षोढा वै वेधवोधेन अध्वानं शोधभेखिये ॥ 

इति ॥ 
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त्रयमेव यन्थमथेतः शब्दतश्च पठति 
ज्वाखाकुटं सशाखोक्त 

 चक्रमष्टारकादिकम् ॥२४५॥ 
ध्यात्वा तेनास्य हचक्र- 

वेधनान्मन््रवेधनम् । 
सखेति अनुष्टेयतया । तेनेति अष्टारकादिना । 

हव्वक्रे ति तार्स्थ्यात् चेदयसंकोचित आत्मा 
छक्ष्यते । यदुक्तं 

ज्वाखाङ्कलं ततो ध्यात्वा अष्टारं चक्रधुत्तमम् । 
दादशारमथो बापि खशाख्चविधियोगतः ॥ 
परचित्त वेधनीयं मन्रवेध उदाहतः; ।' 

इति ॥ 
एतदेव कऋमान्तरेणापि आह 

आकारं नवधा देहे 
न्यस्य संक्मयेत्ततः ॥२०१॥ 

न्यासयोगेन शिष्याय 
दीप्यमानं महाचिषम् । 

पारास्तोभात्ततस्तस्य 
परतसये तु योजनम् ॥ २४२॥ 
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इति दीक्षोत्तरे चो 
विधिमं शंभुनोदितः। 

नादोच्चारेण नादाख्यः 
खष्टिकमनियोगतः ॥२४३॥ 

नादेन वेधयेचित्तं 
नादवेध उदीरितः। 

बिन्दुस्थानगतं चित्तं 
भ्रूमध्यपथसंस्ितम् ॥२०० 

हृट्टक्ष्ये वा महेशानि 
बेन्दु ज्वाखकुटमभम् । 

तेन संबोधयेत्साध्यं 
बिन्हाख्योऽयं त्रकीतितः २४५ 

शाक्तं शक्तिमद्चारा- 
दन्धोच्चारेण सुन्दरि । 

शृरह्ाटकासनस्थं तु 
कुटिरं कुण्डलाकृतिम् ॥२५६॥ 

अनुचारेण चोच्चायं 
~ क 

वेधयेश्निखिरं जगत् । 
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एवं अमखेधेन 
दाक्तवेध उदाहतः ॥२५.५॥ 

नवधेति रन्धमेदात्। देहे इति अथाीत् खकीये। 
न्यासयोगेन लक्तात् नवधेव दीप्यमानम्। महा- 
चिषमिदलयनेन अस्य पाशस्तोभने सामभ्य दरि- 
तम् । नादोच्चारेणेति नादशब्देन दीघार्मनाद् 
बीजम् । खष्टीति नादिफान्तखक्षणा । नादेनेति 
अनच्ककखात्मना खयमुच्चरदूपेण । तदुक्त 

(नादं दीधे सथ्रुचाये नादं नादे समाक्रमेत् । 
नादिफान्तं सषचाये वणोध्वानं विशोधयेत्*॥ 
नादेन वेधयेदे वि नादवेध उदाहतः ॥' 

ति। बिन्दुस्थानगतखमेव भ्रूमध्येयादिनाव्या- 
ख्यातम् । चित्तमिति शिष्यस्य संबन्धि, तच्च 
अथात् बिन्द्राविष्टम् । बिन्दुमिति अथात् भाव. 
यिता । तदुक्तं 

शभरूमध्ये हृदये वाथ कन्दे वा बिन्दुभावनात् । 
आविश्य शिष्यचित्तं तु चिन्दुमेदेन वेधयेत् ॥' 

इति । यच ्ुर्मत्तगन्धसङ्कोचनादुस्छवतेऽति- 
भीमः! इत्यादिदृशा गन्धस्य मत्तगन्धस्य निष्पी- 
डनादिथुक्तिवरोपनतेन ऊर्वं चारेण मध्यशक्त- 
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दाद शान्तावस्थिते रिवास्मनि राक्तिमति उच्चे. 
श्रणसामरस्यमासाद्य जन्माधारे सततोदि- 
तत्वात् श्रुङ्ञाटकासनस्थं प्राणरशाक्तयभेदितया 
कुण्डखाकृतिं कुटिरखमनच्कमनुच्ारेण उचा 
खयमुञ्र दरपत्वादुचारपरयलनिरपेक्षतया खप- 
रयोः खारसिके एव उचचचरेऽवधाय निखिरमपि 
जगद्रेषयेत्, असो तत्तत्स्थानगदा श्रम दधानः 
दाक्तो वेधः उक्तः ॥ २४७ ॥ 

अथ एतदनुषक्तं भुजङ्घवेधमभिधातुमाहं 

सा चेष परमा शक्ति 
रानन्दप्रविकासिनी । 

जन्मखानात्परं याति 
फणपञ्चकमूषिता ॥२४८॥ 

परमिति दादश्ान्तावस्थितं राक्तिमन्तम् । 
तदुक्तम् 

“एवं पश्वफणा देवी निगेताधरमण्डलात् ॥ 
इत्युपकम्य 

^गता सा परमाकाशं परं निबोणमण्डलम् ॥ 
इति ॥ २४८ ॥ 

३, 
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` फणपञ्चकभूषितत्वमेव प्रपथयति 
कृटास्तखानि नन्दाया 

व्योमानि च कुखनि च । 
ब्रह्मा दिकारणान्यक्षा- 

प्येव सा पञ्चकासिका॥२४९॥ 
एवं पञ्चप्रकारा सा 

बरह्मखान विनिगेता । 
बह्यस्थाने विशन्ती त॒ 

तडिद्ीना विराजते ॥२५०॥ 
प्रविष्टा वेधयेत्काय- 

मात्मानं प्रतिमेदयेत् । 
एवं भुजङ्वेधस्तु 

कथितो भेरवागमे ॥२५१॥ 
ताबद्धावयते चित्तं ` 

यावचित्तं क्षयं गतम् । 
क्षीणे चित्ते सुरेशानि 

परानन्द् उदाहतः ॥ २५२॥ 
कराः शान्यतीतादाः पञ । तानि पथि- 
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व्यादीनि । नन्दायास्तिथयः। व्योमानि जन्म- 
नाभिहहिन्दुस्थानानि । खानि महाकोरको- 
रकङुख्कुरखङराख्यानि । बह्मादिकारणानि स- 
दारिवान्तानि । अक्षाणि बुद्धीन्द्रियाणि कर्मँ- 
न्द्रियाणि च । बरह्मस्थानेति जन्माधारात्, बह्म- 
स्थाने इति द्वादशान्ते, एतदुभयमपि हि अस्य 
मुख्यमधिष्ठानमित्यभिप्रायः। कायमिति चक्रा- 
धारादिरूपम् । ननु कायवेधेन आत्मनः किं 

(> 

स्यादित्युक्तमातमानं प्रतिभेदयेदिति । उक्तं च 
"युजङ्ककुटिखाकारा अधो नामेव्येवयिता । 
प्रबुद्धा फणिवद्रच्छेत् फएणापश्चकभूषिता ॥ 
पश्चात् पश्चकं यावद्ेधं थजङ्गसंज्ञितम् । 

इति । क्षीणे इति विकस्परूपतापर्िागात् । 
परानन्द् इति निविकत्पकचमत्कारात्मा ॥२५२॥ 

अत एव अस्य सर्वैतो भेदषिगरख्नमिलयाहं 

नेन्द्रियाणि नवे घ्राणा 
नान्तःकरणगोचरः । 

न मनो नापि मन्तव्यं 
~ ह 

न मन्ता न मानेक्रया ॥२९५३॥ 
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सवेभावपरिक्षीणः 
परवेध उदाहतः । 

प्रकारान्तरेणापि अस्य बहूधाखं दशयति 
मनुशक्तियुवनरूप- 
ज्ञापिण्डस्थाननाडिपरभेदात् २५४ 
नवधा करुयन्लयन्ये 

वेदं गुरवो रदस्यविदः । 
एतदेव कमेण लक्षयति 

मायागभांभ्चिवर्णोच- | 
युक्ते त्यश्रिणि मण्डटे॥२९५९५॥ 

ध्यात्वा उ्वाराकराखेन 
तेन अमन्थीन् विभेदयेत् । 

पुष्पेहन्यायोजयेचच 
परे मन्राभिधो विधिः॥२५६॥ 

नाल्याविश्यान्यतरया 
चेतन्यं कन्द्धामनि । 

पिण्डीकृय परिभ्रम्य 
पञ्चाष्टशरिखया हठात् ॥२५५॥ 



२६२ ®€ो० ] एकोनर््िशचमाहिकम् । १५७ 

दाक्तिदुखा्रगमितं 
क्रापि चक्रे नियोजयेत् । 

दाक्तयेति शाक्तो वेधोऽयं 
सद्यःप्रययकारकः ॥ २५८॥ 

आधारा्चिगंततया 
रिखया अ्योत्ल्लावदातया रभसात् । 

अङ्गष्ठमूरपीठ- 
क्रमेण शिष्यस्य टीनया व्योमि २९५९ 

देहं सखच्छीङृय 
क्षादीनान्तान् सरन्पुरोक्तपुर्याधान् । 

निजमण्डटनिष्यान- 
सप्रतिबिम्बयते मुवनवेधः ॥२६०॥ 

भ्रमध्योदितवेन्दव- 
धामान्तः कांचिदाकृति रुचिराम् । 

तादास्म्यन भ्वायः | 

च्छिष्यं पश्चाच तन्मयाकूयात् २६३ 
इति रूपवेध उक्तः 

सा चेहाकृतिस्पेति दश्यत्वम् । 
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अन्ते तत्सायुज्यं 
रिष्यश्चायाति तन्मयीमूतः ॥२६२॥ 

विज्ञानमष्टधा य- 
दणादिकबुद्धिसंज्ञकरणान्तः । 

तत् खसनाचव्ः 
क्रमेण संचारयेच्छिष्ये ॥२६२॥ 

अभिमानदादव्यबन्ध- 
क्रमेण विज्ञानसंज्ञको वेधः । 

हृदयन्योमनि सयो 
दिव्यज्ञानाकंसमुदयं धत्ते ॥२६०॥ 

पिण्डः परः कखात्मा 
सष्ष्मः पुयष्टको बहिः स्थरः । 

छायात्मा स परादमुख 
आदशदो च संमुखो ज्ञेयः ॥२६५॥ 

इति यः पिण्डविभेद्- 
स्तं रभसादुत्तरोत्तरे शमयेत् । 

तत्तद्ख्ने कमर्ाः | 
परमपदं पिण्डवेधेन ॥२६६॥ 
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यद्यदेहे चक्र 
तत्र शिक्षोरेय विश्रमं कमश्चः । 

उञ्वटयेत्तचचक्र । 
स्थानाख्यस्तत्फटप्रदो वेधः ॥२६७॥ 

नाञ्यः मरधानमूता- 
स्िस्रोऽन्यास्तद्तास्त्वसंख्येयाः । 

एकीकारस्ताभि- 
नोडीवेधोऽत्र तत्फरकृत् ॥२६८॥ 

अभिरुषितनाडिवाहो 
सुख्याभिश्चक्ुरादिनिष्ठामिः । 

तद्रोधप्रा्िः स्या- 
न्नाडीवेधे विचित्रबहररूपा ॥२६९॥ 

खाङ्गुखाङृतिवर्वत् 

सखनाडिसंवेषठितामपरनाडीम् । 
आस्फोव्य सिद्धमपि भुवि 

पातयति हठान्महायोगी ॥२,७०॥ 
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परवेधं समस्तेषु 
चक्रेष्वदेतमामरान् । 

परं रिवं प्रकुर्वीत 
हिवतापत्तिदो गुरः ॥२७१॥ 

माया! मायानीजम्। अथिवणां रेफाः। उयधि- 
णीति अर्ादूर्धवमुखे । ध्यासवेति अथात् तद्- 
न्तरुपविष्ठं शिष्यम् । तेनेति अयश्रेण मण्डलेन । 
अन्यतरयेति सुषुम्णादिनाडित्रयमध्यादेकया । 
पिण्डीक्ृयेति सर्वत उपसंहृत्य । परिभ्रम्येति 
तत्रैव दक्षिणावतक्रमेण महता वेगेन । पञ्च क- 
मँन्दियाणि, अष्टो बुद्धीन्द्रियपञ्चकमन्तःकरण- 
त्रयं च। शक्तीति शक्तिव्यापिनीसमनाखक्षणम्। 
कापीति यथाभीष्ट । प्रययः अवेशलक्षणः । 
शिखयेति तदूषया शक्तया । ज्योत्ल्ञावदातये- 
त्नेन अस्याः भरकाशकव्वं नमस्यं च आवेदि. 
तम् । एतदोचिद्यादेव च देह खच्छीकरुदेति 
उक्तम् । व्योश्नीति दशान्ते । तच रीनत- 
मङ्कषटान्मृरपीटाद्रा अनुसन्धातव्यम् । अङ्क. 
मृलकमेणेति क्षादीनान्तानिति संहार क्रमेण । 
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छ, (ध @ प | कभ , 

पुरेति अष्टमाहिकादो ! निजमण्डरं खरारीरम्। 
परतिबिम्बयते इति रशिष्यमपि तथाविधमेव 

€ ® € $ @ © 

कु्यादिखथैः । काचिदिति यथेषदेवतारूपाम् । 

किंच अन्न एरमियाशङ्य आह सा चेलयादि । 
अष्टधास्वमेव स्फुटयति घाणेदयादिना । अन्त- 

रिति अन्तःकरणत्रयम् । हृदयेति सवनाडी- 

नामभिस्यक्तिस्थानतवात् । पिण्डः शारीरम् । क- 

ठेति कञ्चुकपथ्चकोपलक्षणम्। य इति त्रिविधो- 

दिष्टः । उत्तरोत्तर इति स्थरः सूक्ष्मे सुक्ष्मश्च 

परे इति । कमश इति यथायथं दार्व्यनेखथः! 

अन्र च अन्तरा परिकल्पितं 

(@ाथातमा स पराञ्चुख आदशोदौ च संगुखो ज्ञेयः ॥' 

(९ & ४ श 0 

इति अर्धमसङ्गतत्वादन्तगेडुप्रायमिति उक्ष्यम्! 

यथास्थितब्याख्यानहेवाकिनामेतत्त् सङ्गति यदि 

उपेयात्, तदास्ताम्; अस्माकं पुनरियिती नास्ति 

दृष्टि; । चक्रमिति आधारादीनामुपलक्षणम् । 

कमर इति नाडीचक्रादे रारभ्य । उज्वख्येदिति 
+ © €. € क 

संविदुन्सुखतया दी्ीकुयादिलयथंः । तत्फखात 
२१ 
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उल्वलीकरणात्मा । तद्रता इति तच्छायाप्राय- 
स्वात् । ताभिरिति अन्याभिरसङ्खेयाभिनोडी- 
भिः। तत्फलमेकीकारटक्षणम् । किमत इति नं 
मन्तव्यमिव्याह अभिरषितेयादि । खाद्गरक्र- 
तीदयनेन यथा कथिन्महाप्राणी खपुच्छासफोट- 
नेन त्वादि पातयति, तथा अयमपि । परमिति 
कटाक्षितम् । महायोगीति शिवतापत्तिदो युरु- 
रिति च स्वशेषस्वेन ज्ञेयम् ॥ २७१ ॥ 

एतच्च आगमेऽपि एवसुक्तमिदयाह 

श्रीमदीरावटिकुटे 
तथा चेत्थं निरूपितम् । 

तदेव आह 

अभेद्यं सवेथा ज्ञेयं 
मध्यं ज्ञात्वा न रिप्यते॥२,७२॥ 

तदहिभागक्रमे सिद्धः 
स गुसर्माचयेत् पश्यन् । 

इह अयोगिभिः भत्तमशक्यम्, अत एव 
योगाभ्यासादिक्रमेण अवदयन्नातव्यं, मध्यं म 
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ध्यप्राणराक्ति ज्ञाता तत्तचचकादिभेदनेन निरः 
गर प्रवहन्तीमनुभूय यो न प्यते प्राणापा- 
नोभयवाहनिमभ्नो न भवेत्, अत एव तत 
मध्यशक्तावनन्तरोक्ते मत्रायात्मनि विभागक्रमे 
दार्द्वेन ङब्धानुभवः; स ॒ताच्चिकार्थोपदेष्टा 
पशून् मोचयेत् तत्तचक्राधारादिभ्य उन्मजये- 
दिल्यथैः ॥ 

कर्थच एतत् यरः कुयोदिल्याह 

गुरोरमे विशेच्छिष्यो 
व्रं वक्रे तु वेधयेत् ॥२७३॥ 

ॐ ९ ९ क 

रूपं रूपे तु विषये- 
प 

योवत्समरसीभवेत् । 
खायोपविष्टस्य हि शिष्यस्य युरु्ैकर 

1 शैवी युखमिहोच्यते ¢ (वि० भे शो ° २०) 

इसयाद्यक्तया तन्मध्यशक्तो खां मध्यदाक्तिं तदी- 
यरूपे तद्वाहके चश्षुरिन्द्िये खं चक्षुरिन्द्रिय- 
रूपमेतदुपटक्षितेषु तदिन्द्िथान्तरेष्वपि खे- 
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न्दियान्तराणि वेधयेत् तन्निमित्तं पयुज्ञीतः 
यावद्विषयीक्ियमाणेरेभिः समरसीभवेत् तदे. 
कारम्यमासादयेदिलयथः ॥ 

नच एवमपि कं स्यादियाशङ्ख्य आह 

चित्ते समरसीभूते 
हयोरोन्मनसी सतिः ॥२७५॥ 

उभयोश्चोन्मनोगलया 
तत्कारे दीक्षितो भवेत् । 

दाशिभास्करसंयोगे 
 जीवस्तन्मयतां बजेत ॥२५५॥ 

दीक्षित इति अथात् शिष्यः । यतस्तदात्मा 
राशिभास्करयोः प्राणापानयोः मभ्यरक्तो स- 
स्यक् सखखरूपत्रोटनेन सामरस्यात्मनि योगे 
सति तन्मयतां जेत् तदेकथ्यमासादयेदि. 
लयथंः ॥ २७५ ॥ 

एतच कारणानामाप जरसस्पडयदयह् | 

अत्र बह्यादयो देवा 
6 {क्रि 

मुक्तये मोक्षकाक्िणः । 
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ननु एवं कस्मादिदयाशङ्खय आह 

निरुध्य रदिमच्क खं 
भोगमोक्षावुभावपि ॥ २७६ ॥ 

ग्रसते यदि तदीक्षा 
< ° 6 

दावीयं परिकोतिता ! 

यदिः नाम अथमेवंविधो गवादिः खं मनः- 
प्रभृति ररिमिचक्र निरुष्य उमो परस्परञ्याइततो 
भोगमोक्षावपि थसते भोगेऽपि सुक्तस्तदियं 
पारमेश्वरी दीक्षा परिकीतिंता जीवन्मुक्तिप्रद- 
स्वेन भर्यातेयथः ॥ 

अत एवः आह 

स एष मोक्षः कथितो 
निःस्पन्द; सवजन्तुषु ॥२.७५॥ 

अभीषोमकखाघात- 
सङ्गातात् स्पन्दनं हरेत् । 

निःस्पन्द इति सर्वैदश्षाखपि अविचल्रूप 
इत्यथैः । एवं दीक्षितो हि प्रमाणभ्रमेयमयप्रा- 
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णापानात्मनोरस्रीषोमयोः कानां पोनःपुन्येन 
आघातात् खरूपापोहनेन प्रमात्ररूपे एव वि- 
श्रान्या स्पन्दनं हरेत् बहिभुखतां शमये- 
दिदयथेः.॥ 

एवंच अस्य कथं स्यादिलयाराङ्य आह 

बाह्यं प्राणं बाह्यगतं 
तिमिराकारयोगतः ॥ २७८ ॥ 

निर्यातं रोमक्पेस्त॒ ` 
भ्रमन्तं सवेकारणेः । 

मध्यं निरक्ष्यमाखाय 
्रमयेहिसजेत्ततः ॥ २७९ ॥ 

संघटरोत्पाटयोगेन 
वेधये दन्थिपञ्चकम् । 

संघट्रवरत्तियुगरं 
 मध्यघाम विचिन्तयेत् ॥२८०॥ 

नात्मव्योमवहिमंन्र- 
देहसंधानमाचरेत् । 
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छ = चे ॐ 

दीक्षेयं सवेजन्तूनां | 
शिवतापत्तिदायिका ॥ २८१॥ 

इह बहिःप्रसरणश्षीखमपि भ्रमेयात्मकत्वात् 
बाद्यमपानं प्राणं च तद्विश्रान्त्युन्मुखत्वात् 
मध्यम्, अत एव रोमक्रूपारमनाडिद्रारेः सवतः 
परसरदरुपं 

` नहि मेदात्यरं दुःखं तमो नाद्रयसंतेः ।' 

इयाद्युक्तया तिमिराकारं परमातृरूपमवलम्ब्य 
ब्रह्मादिभिः कारणेरधिष्ितेषु स्थानेषु उध्वं 
गतिरोधात् भ्रमन्तमपि ध्येयान्तरपरिदागाभ- 
यणेन तत्रेव रमयेत्; तथा भ्रमणानन्तरं च 
विखजेत् येन प्राणापानयोः संघट्य उध्वेग- 
तियोगेन तत्तत्कारणाधिष्ठितं यन्थिपचकं वेध- 
येत् यथा समरसीभूतप्राणापानयुग्मं मध्यधाम 
विचिन्तयेत् तत्रैव बद्धावधानो भवेत् येन परि. 
मितात्मनो व्योख्नः शुन्यस्य बहिबीौद्यस्य नी- 
छादेः प्रतिषिमभ्बधारणात् युक्तभाषिण्या बुद्धेद 
हस्य च सन्धानं न॒ आचरेदात्मन्येव साक्षा- 
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त्कारमनभवेत् येन अस्या दीक्षायाः शिवताप- 
त्तिदायित्वमुक्तम् ॥ २८१ ॥ 

एवं बहुविधां वेधदीक्षामभिधाय तदिति- 
कतउयतादोषमपि आह 

दीक्षन्ते दीपकानच् पक्त्वा 
समस्तैः साधकेः सह । 

चरुः ब्रार्यः कुखाचार्ये- 
मेहापातकनाङनः ॥ २८२ ॥ 

इति श्रीरलमारखाया- 
मूनाधिकविधिस्तु यः । 

स एव पातकं तस्य 
प्ररामोऽयं प्रकीतितः ॥ २८३॥ 

नच एतत् खमनीषिकया अभिहितमि. 
त्युक्तमिति श्रीरल्माङायामिति । यदुक्तं तत्र 

(दीक्षन्ते दीपकाः कार्याः पचित्वा साधकैः सह । 
वि 

चरः प्राश्यः इराचार्ये्महापातकनाश्चनः ॥' 

इति । ननु 
` “यावन्न सवे तचज्ञास्तावदी्पं न दशयेत् 
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इत्युक्तनयेन अत्विदां तावदेवं चरृप्राहानं 
निषिद्धं, तच्वविदां च पापस्पशाराङ्ापि नास्ति; 
तत् किमभिपेय अच्र महापातकनाशन इति 
उक्तमित्याशङ्य आह उनेदयादि ॥ २८३ ॥ 

अत्रैव पूणेतानिमित्तमितिकतेग्यतान्तर- 
मपि आह 

परेऽहनि गुरोः कार्यो 
यागस्तेन विना यतः। 

न विधिः पृणेतां याति 
कुयादयलेन तं ततः ॥ २८४॥ 

येन येन गुरस्तष्ये- 
तत्तदस्मे निवेदयेत् । 

न विधिः परूणेतां यातीलनेन अस्य यागा- 
दरत्वमुक्तं, नतु तत्तु्टिकारित्वम् ॥ 

कश्च अश्र विधिर्विंवक्षितो यस्य अनेन प्रणता 
स्यादिदाह 

चक्रचयोन्तरारेऽस्या 
विधिः संचार उच्यते ॥२८५॥ 

२२ 
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अपात्रं सुसंपूर्णं 
वीरेन्द्रकरसंस्थितम् । 

 अवखोक्य परं ब्य 
 तसिपिवेदाज्ञया गुरोः ॥ २८६ ॥ 
तपेयिता तु मूतानि 

गुरवे विनिवेदयेत् । 
अस्या इति दीक्षायाः । वीरेन्द्र आचार्यः ॥ 
एतदेव अत्र रिश्चयति 

कृत्वा मुवि गुरु नत्वा- 
दाय संतप्य खेचरीः ॥ २८७॥ 

स्वं मन्नं तच्च वन्दित्वा 
दूतीं गणपति गुरून् । 

क्षेत्रपं वीरसङ्ातं 
गुवादिक्रमशरास्ततः ॥ २८८ ॥ 

वीरस्पृषटं स्वय द्रव्यं 
पिवेन्नेवान्यथा कचित् । 

कृवा सुवीति अथादात्मानम् , तेन भुवि प- 
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तिता रोः पणामः कायं इलयथैः। तच्च अचि. 
पात बन्दित्वा आदायेति योज्यम् । वीरस 
मिति ग॒वादिकरमेण सर्वेषां पीतशेषमिल्थः ॥ 

एतच तचज्ञेरेव सामयिकः सह काय; 
न्येरियाह 

परब्रह्मण्यवेत्तारोऽ- 
 गमागमविवजिताः ॥ २८९॥ 

रोभमोहमदकोध- 
रागमायाजुषश्च ये । 

तेः साकं न च कतेन्य- 
मेतच्छेयोर्थिनात्मनि ॥ २९० ॥ 

कदाच एतत्कायमिदयाशङ्य आह 

यागादौ यागमध्ये च 
यागान्ते गुरुपूजने । 

नैमित्तिकेषु प्रोक्तेषु 
शिष्यः कुयादिमं विधिम् ॥२९१॥ 

गक्तेष्िति अष्टावशादिके ॥ २९१ ॥ 

आहिकार्भमेव शछोकार्धन उपसंहरति 
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इति रहस्यविधिः परिचितो 
` गुरुषुखानुभवेः सुपरिर्छटः \ 

इति शिवम् ॥ 

श्रीमटरूपदेशप्रक्रमसङ्कान्तकोरिकाञुभवः । 
एकानत्रिज्ञमिदं जयरथनामाद्धिकं व्यवृणोत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकेविवेके रहस्यविधिप्रकोशनं नाम एकोन- 

त्रिरमाहिकम् ॥ २९ ॥ 


